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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Rum – Kastély EGYMI szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intéz-

mény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület a 2017. június 26-i tanévzáró értekezletén 

fogadta el, az intézményi tanács, a diákönkormányzat az SZMSZ-el egyetértett.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat betartása az intézmény valamennyi tanulójára, közalkal-

mazottjára nézve kötelező érvényűek. 

 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az Intéz-

mény szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait. 

 

1.1.1. Az intézmény legfontosabb adatai 

 

Megnevezése: Rum – Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általá-

nos Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

Rövidített neve: Rum – Kastély EGYMI 

Székhelye, címe: 9766 Rum, Kastély park 1. 

OM azonosító: 038566 

 

Feladatai:  

 sajátos nevelési igényű tanulók (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, ér-

telmi fogyatékos) általános iskolai nevelése, oktatása 

 készségfejlesztő iskolai nevelés - oktatás 

 kollégiumi ellátás 

 integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése 

 fejlesztő nevelés – oktatás 

 egységes gyógypedagógiai módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat) 
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1.1.2.  Az intézmény alaptevékenysége 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint enyhe, középsúlyos, súlyos, halmo-

zottan sérült és autista tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása. Sajátos nevelési igényű ta-

nulók nappali rendszerű készségfejlesztő iskolai oktatása. 

Az intézmény ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos 

nevelési igényű értelmi fogyatékos, az autista gyermekek nevelését, 1-4, 5-8. évfolyamokon, nap-

pali rendszerű fejlesztő iskolai nevelést – oktatást; nappali rendszerű oktatást 9-10. évfolyamon 

előkészítő, illetve 11-12. évfolyamokon készségfejlesztő iskolai keretekben.  

Ellátja ugyanezen gyermekek, napközi otthoni, kollégiumi nevelését. 

Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabály: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről. 

 

1.1.3. Alapító, fenntartó szerv 

 

Neve:         Emberi erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója:  emberi erőforrások minisztere 

Székhelye:       1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Fenntartó neve:     Szombathelyi Tankerületi Központ 

Székhelye:        9700 Szombathely, Kossuth L. u. 11. 

 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya 

 

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és ha-

tásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ - ben foglaltak figyelembevételével kell 

alkalmazni. 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed 

 az intézmény vezetőire, 

 az intézmény dolgozóira, 

 az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 
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 az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

 

1.3. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Tekintettel az intézmény alapvető szakfeladataiban ellátottak számára, az egyes szakfeladatokat 

ellátó egységek részben összevonhatóak. 

Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik a tűz – és munkavédelem, az iskolatitkár és az 

intézmény fenntartási csoport. Az intézmény fenntartási csoportban koordinációs feladatot lát el 

a gazdasági ügyintéző, pénzügyi előadó. 

Az iskolai intézményegységbe tartozik az óvoda, az alapfokú iskola, a készségfejlesztő iskola 

mindkét szakasza, a fejlesztő iskola és az autista tanulók integrált fejlesztése, és az utazó gyógy-

pedagógiai szolgálat. 

A kollégiumi intézményegységbe az óvodai, az iskolai és a szakiskolai ellátottak részére szál-

lást biztosító kollégium és a napi bejárók részére biztosított ellátás, ezen felül a gyermekek fel-

ügyeletét és egészségügyi ellátását biztosító kiegészítő szakfeladat. 

 

Az intézményegységek vezetését a közös igazgatású intézmények működési rendje szerint, in-

tézményegység vezetők biztosítják. Az intézményegységek vezetői az igazgató helyettesei, az 

egyes intézményegységeket az intézmény igazgatójával való konzultáció és stratégiai egyeztetés 

mellett szakmailag önállóan irányítják. 

Az iskolai intézményegység vezetője az intézményvezető oktatási szakmai helyettese, a kollé-

giumi intézményegység vezető az intézmény vezetőjének nevelési szakmai igazgató helyettese.  

Az oktatási egységek önálló szakmai csoportjai munkaközösségeket hozhatnak létre. A mun-

kaközösségeket munkaközösség vezetők vezetik.  

 Az intézmény vezetőjének szakmai pályázata az intézmény egységeinek határozott ideig tartó 

munkatervének tekinthető. 

A pedagógiai munka feladatainak tanévre szóló meghatározását az éves munkatervben az igaz-

gató javaslatára a nevelő testület határozza meg. 

Az iskolai és kollégiumi intézményegység feladata az értelmileg sérült, ill. autista tanulók köz-

oktatási törvényben leírt, és az intézmény pedagógiai programjában részletezett óvodai, fejlesztő 
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iskolai, alapfokú iskolai és készségfejlesztő iskolai oktatása, feladata a különféle oktatási formák-

ban résztvevő tanulók részére a szállást, felügyeletet, segítő személyzetet biztosítani. A kollégi-

umban a tanulókat a szülő, vagy a lakóhely szerint illetékes önkormányzat kérésére a szakértői 

bizottság intézmény kijelölése alapján az intézmény vezetője veszi fel. A kollégiumba felvett ta-

nulók részére az intézmény szállást, felügyeletet és speciális fejlesztést nyújt, az étkeztetésért a 

területileg illetékes önkormányzat felel. 
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1.4. Az intézmény szervezeti ábrája  

Iskola 

- Munkaközösség 

vezetők 

- Osztályfőnökök  

- Gyógypedagógusok 

- Pedagógiai munkát 

segítők 

- Utazó gyógypedagó-

gusok 

 

Iskolai intézményegység 
Kollégiumi intézményegység 

Intézményfenntartási 

csoport  

- Gazdasági ügyintéző 

- Pénzügyi ügyintéző 

- Karbantartók 

- Takarítók 

Intézményvezető 

Kollégium 

- Munkaközösség 

vezető 

- Nevelőtanárok 

- Gyermek-felügye-

lők 

- Ápolónők 

Iskolatitkár 
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2. A VEZETŐI MUNKA RENDJE 

2.1. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE ÉS A VEZETŐK FELADATAI  

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmaz-

zák.  

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben 

elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A mun-

kaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása 

esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: 

a) igazgató az intézményegység vezetők vonatkozásában; 

b) beosztott dolgozók esetében az adott intézményegység vezető és valamennyi munka-

helyi vezető az irányítása alatt munkát végzők tekintetében. 

 

2.1.1. Intézményvezető 

 

 vezeti a nevelőtestületet, feladata az iskolai vezetőség üléseinek előkészítése, levezetése, 

a döntések végrehajtásának ellenőrzése, a dolgozók jelentős csoportjait érintő kérdések-

ben ki kell kérnie a közalkalmazotti tanács, a szakszervezet, a gyermekeket érintő kérdés-

ben a diákönkormányzatot segítő tanár, a külső iskolahasználókat érintő kérdésekben az 

intézményi tanács véleményét; 

 irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató munkát; 

 gyakorolja az intézményvezetőt megillető munkáltatói jogokat; ellátja a személyzeti 

ügyekkel kapcsolatos vezetői feladatokat; 

 együttműködik a munkáját segítő fórumokkal; 

 irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát, a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésével kapcsolatos tevékenységet; 

 gondoskodik az intézményre vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alaptevékenység 

ellátását hatékonyan segítő szervezeti struktúra kialakításáról, annak szükség szerinti, 

indokolt módosításának kezdeményezéséről; 

 biztosítja a működést meghatározó, jogszabályi rendelkezésekre épülő intézményi 
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alapdokumentumok: az SZMSZ, a szakmai éves munkaterv, a vagyonvédelemmel, a 

munkavégzés rendjével, egyéb szabályozó dokumentumok érvényesülését, ezek 

folyamatos naprakészségét; 

 gondoskodik az irányítása alatt működő intézmény és munkatársai tevékenységének, 

feladatellátásának ellenőrzéséről, rendszeres beszámoltató tevékenységet lát el; 

 meghatározza és biztosítja az intézmény alkalmazottai munkavégzésének helyettesítési 

rendjét; 

 gondoskodik az intézmény működésével összefüggő ügyiratok kezelésének és 

irattározásának jogszerű rendjéről; 

 elkészíti az intézményi tevékenységről szóló beszámolókat, jelentéseket; 

 az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeknek a jogszabályokban és a fenntartó 

által meghatározott tartalommal és módon az előírt határidőre eleget tesz; 

 érvényesíti az intézményben az összeférhetetlenségi szabályok betartását; 

 az intézmény szakmai tevékenységének, szervezeti – működési infrastruktúrájának 

fejlesztése érdekében innovációs és fejlesztési programokat, terveket készít; ilyen céllal 

hazai és nemzetközi forrásokra pályázati projekteket készít elő és a fenntartó 

egyetértésével pályázatok benyújtását kezdeményezi;  

 gondoskodik az elnyert pályázati projektek végrehajtásáról az intézményben; 

 gondoskodik a kollégium tanulói szabadidejének tartalmas eltöltéséről, lehetőség szerint 

forrást teremt a projektek megvalósításához, különböző programokat szervez a 

gyermekek, fiatalok személyiségfejlesztése, társadalmi integrációjának elősegítése 

érdekében 

 betartja és betartatja a titoktartásra vonatkozó jogszabályokat; 

 biztosítja az intézménnyel összefüggő közérdekű és nyilvános adatok kezelését;  

 betartja és betartatja az intézményre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi 

szabályokat; 

 kezdeményezi, szervezi és koordinálja az intézmény együttműködését más szakmai 

szervezetekkel, elősegíti a hazai – regionális, országos – és nemzetközi kapcsolatoknak az 

intézményi szakmai és gazdasági érdekeit szolgáló bővítését; 

 vezetői feladatait a fentiek alapján a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak és a 

munkáltató utasításai szerint látja el; 
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 gondoskodik a közalkalmazottak teljesítményének értékeléséről; 

 dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt ügyekben; 

 a mindenkori tantárgyfelosztásban meghatározott tanóráit legjobb szakmai tudásának 

megfelelően látja el. 

 

Az igazgatót távollétében az iskolai intézményegység vezetője, mindkettőjük távollétében a 

helyettesítési rend szerinti vezető helyettesíti az oktatást – nevelést érintő kérdésekben, a he-

lyettesítők munkakörében szabályozott feltételek mellett. 

 

2.1.2. Kollégiumi intézményegység vezető 

 

Az igazgató általános helyettese. 

Az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján ellátja a vezetői 

feladatokat. Külön írásbeli megbízás nem módosíthatja a közalkalmazottak besorolását, munka-

bérét, nem vállalhat a szabályzatokban meghatározott összegen túl kötelezettséget. Rendkívüli 

esetben az igazgató szóbeli (például telefonon adott) utasítása helyettesítheti az írásbeli megbí-

zást, amelyről feljegyzést kell készíteni. Az igazgató távollétében történt az intézményt érintő 

fontosabb eseményekről és megtett intézkedéseiről beszámol az igazgatónak. 

 Ellátja az általa vezetett intézményegység dolgozóinak szakmai irányítását, az igaz-

gató ellenjegyzése mellett:  

 elkészíti és nyilvántartja munkabeosztásukat; 

 engedélyezi és nyilvántartja szabadságukat, munkából való egyéb távollétüket, elren-

deli és elszámolja túlmunkájukat, készenléti díjukat, műszakpótlékukat; 

 irányítja és szervezi az általa irányított szakmai egység pedagógiai munkáját; 

 elkészíti az egységét érintő szükséges szakmai statisztikákat és pedagógiai jelentése-

ket; 

 elvégzi a munkatervében rögzített és elrendelt rendkívüli ellenőrzéseket, és azokat 

dokumentálja; 

 nyilvántartja a tanulói létszámokat, felelős az intézményegységben használatos tanu-

lói nyilvántartások vezetéséért, a tanulói adatok és dokumentáció kezeléséért, adat-

szolgáltatásért; 
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 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, esetleges differenci-

ált juttatásaira, szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez; 

 az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt; 

 koordinálja a tanulói balesetek megelőzését és biztosítja a szükséges nyomtatványok 

vezetését balesetek esetén; 

 koordinálja az intézmény gyermekvédelmi tevékenységét; 

 szervezi és koordinálja az intézményegység nevelő munkáját, kapcsolatot tart a szü-

lőkkel, a gyámhivatallal és a gyermekjóléti szolgálatokkal; 

 rendszeresen értékeli a nevelő munkát és a tanulók neveltségi szintjét; 

 szervezi az intézményi hagyományok fenntartását, az intézményi ünnepségek lebo-

nyolítását, koordinálja a sport, a kulturális tevékenységet; 

 részt vesz az intézményi értekezletek, tanácskozások megszervezésében és lebonyo-

lításában; 

 elvégzi az igazgató által feladatául rendelt feladatokat; 

 fokozott felelősségű dolgozó (anyagi felelősség és munkajog területén). 

 

2.1.3. Iskolai intézményegység vezető 

 

Az igazgató általános helyettese. 

Az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján ellátja a vezetői 

feladatokat, külön írásbeli megbízás hiányában nem módosíthatja a közalkalmazottak besorolá-

sát, munkabérét, nem vállalhat a pénzügyi szabályzatban meghatározott összegen túl kötelezett-

séget. Rendkívüli esetben az igazgató szóbeli (például telefonon adott) utasítása helyettesítheti 

az írásbeli megbízást, amelyről feljegyzést kell készíteni. Az igazgató távollétében történt az in-

tézményt érintő fontosabb eseményekről, illetve a tett intézkedésekről beszámol az igazgatónak. 

Működési területe az óvodai csoport fejlesztő foglalkozásai, az iskolai – fejlesztő iskolai okta-

tás, a készségfejlesztő iskola az alapképzési és szakképzési szakaszban a szervezett foglalkozások, 

valamint a kollégium. Ezen túlmenően intézményi szinten az oktató, fejlesztő munka koordiná-

lása. 

 ellátja az általa vezetett intézményegység dolgozóinak szakmai irányítását, az igazgató 

ellenjegyzése mellett:  
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 elkészíti és nyilvántartja munkabeosztásukat; 

 a munkaközösségekkel konzultálva elkészíti a tantárgyfelosztást, az órarendet; 

 engedélyezi és nyilvántartja szabadságukat, munkából való egyéb távollétüket, elren-

deli és elszámolja túlmunkájukat, készenléti díjukat, távolléti díjukat irányítja, szervezi 

és ellenőrzi az általa irányított szakmai egységek munkáját; 

 elkészíti a szükséges szakmai statisztikákat és pedagógiai jelentéseket; 

 nyilvántartja a tanulói létszámokat az intézményegységében előírt dokumentáció sze-

rint, felelős a beírási napló és a tanulói nyilvántartások vezetéséért, a tanulói adatok 

és dokumentáció kezeléséért; 

 szervezi az intézmény oktató-, készség- és képességfejlesztő munkáját, gondoskodik 

a tankönyvellátásról; 

 koordinálja a belső és külső szakmai továbbképzéseket; 

 gondoskodik a pedagógiai program óvodára, iskolára, szakiskolára vonatkozó fejeze-

teinek karbantartásáról, biztosítja az iskola, szakiskola helyi tantervének adaptálását, 

a képzési program alkalmazását; 

 szervezi az oktatás belső ellenőrzését, koordinálja a pedagógiai méréseket; 

 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, esetleges differenciált 

juttatásaira, szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez; 

 az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt; 

 lebonyolítja a tanulók beiskolázásával kapcsolatos teendőket; 

 koordinálja a tanulói balesetek megelőzését és biztosítja a szükséges nyomtatványok 

vezetését az iskola működési időszakában történt balesetek esetében, illetve online 

felületen jelentési kötelezettségének eleget tesz. 

 részt vesz az intézményi értekezletek, tanácskozások megszervezésében és lebonyo-

lításában; 

 elvégzi az igazgató által feladatául rendelt feladatokat; 

 fokozott felelősségű dolgozó (anyagi felelősség és munkajog területén). 

 Az iskolai intézményegység vezető és a kollégiumi intézményegység vezető feladatait 

ugyanazon személy látja el, aki az igazgatóval szoros együttműködésben dolgozik, a 

teljes feladatkörét a munkaköri leírása tartalmazza. 
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2.1.4. Csoportvezető, munkaközösség-vezető 

 

 szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport, munkaközösség szakmai munkáját; 

 az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a csoport, munkaközösség 

éves munkaprogramját; 

 a csoport, munkaközösség szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intéz-

ményvezetőnek, illetve intézményegység vezetőnek; 

 segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátja az ebben a kör-

ben rábízott feladatokat. 

 

2.1.5. Az osztályfőnök, kollégiumi csoportvezető 

 

 szervezi és vezeti az osztályközösség munkáját; 

 koordinálja, vezeti az osztállyal, csoporttal dolgozó pedagógus – asszisztens – gon-

dozó teamet; 

 kapcsolatot tart a szülőkkel; 

 tanulót érintő problémák esetén írásban jelzést ad a gyermekvédelmi felelősnek, a 

megoldásban együttműködik; 

 vezeti a pedagógiai munka adminisztrációját; 

 végzi, segíti és értékeli a csoportjába járó tanulók munkáját, javaslatot tesz tovább-

haladásukra. 

 

2.1.6. A gyermekvédelmi felelős 

 

A gyermekek nyugodt személyiségfejlődése érdekében biztosítani kell, hogy környezetük ne ve-

szélyeztesse nevelkedésüket, szocializációjukat. 

A gyermekvédelmi tevékenység alapja az osztályfőnöki tevékenység. /lásd ott./ 

A veszélyeztetett gyermekekről a nyilvántartást az osztályfőnökök, ill. az összesített nyilván-

tartást az osztályfőnök jelzései alapján a gyermekvédelmi felelős vezeti.  

Az intézményben gyermekvédelmi felelős dolgozik. Feladatát munkaidőkeretének terhére 

látja el.  
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A gyermekvédelmi felelős köteles a gyermekeknek az adott probléma területen segítséget 

nyújtani. Az osztályfőnök írásbeli jelzése alapján köteles megtenni a szükséges lépéseket a gyer-

mek lakóhelye szerint illetékes gyámhatóság és gyermekjóléti szolgálat felé. 

 

2.2. Az intézmény vezetésében résztvevő és munkáját segítő testületek 

 

2.2.1.  Nevelőtestület 

 

A nevelőtestület az intézmény legfontosabb döntéshozó testülete. A nevelőtestület tagja az in-

tézmény minden pedagógus besorolású dolgozója, valamint a felsőfokú végzettségű gazdálkodási 

intézményegység vezető. A nevelőtestületi értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze a jog-

szabályban nevelőtestületi döntést igénylő kérdések megtárgyalására. Állandó nevelőtestületi 

értekezletek: a tavaszi és őszi nevelési értekezlet és az év végi értékelő nevelőtestületi értekezlet. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet hívhat össze az intézmény igazgatója. Rendkívüli neve-

lőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti az Intézményi Tanács, a Közalkalmazotti Ta-

nács testületi döntéssel, valamint a nevelőtestület tagjainak egyharmada írásban. A rendkívüli 

nevelőtestületi értekezlet összehívását a fenti esetekben az igazgató nem tagadhatja meg. 

A nevelőtestületi üléseket az igazgató köteles előkészíteni. A nevelőtestületi értekezletről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. A nevelőtestületi értekezlet megválasztja levezető elnökét, a jegyző-

könyv vezetőjét és két hitelesítőjét, valamint meghatározza napirendjét. 

A nevelőtestületi értekezlet határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, sza-

vazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt, egyébként a nevelőtestület tagjainak szava-

zata egyenlő értékű. Titkos szavazást a jogszabály előírásai szerinti személyi kérdésekben lehet 

kezdeményezni. 

A nevelőtestületi értekezletre tanácskozási joggal meg kell hívni az intézmény pedagógiai 

munkát segítő dolgozóit. A tanácskozási jog a vélemény szabad kifejtésének jogát jelenti, de a 

tanácskozási joggal meghívott dolgozó nem szavazhat.  

Egyes személyi kérdésekben, ahol a jogszabály úgy rendelkezik a nevelőtestület zárt ülést tart. 

A zárt ülésen csak a nevelőtestület tagjai vehetnek részt. 
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2.2.2.  Igazgatói tanács 

 

Az intézmény vezetői besorolású felelős dolgozóinak döntéshozó testülete. 

Üléseit az intézményvezető legalább havonta hívja össze. 

A tanács tagjai:  intézményvezető, 

       intézményegység vezetők 

A dolgozók jelentős csoportjait érintő kérdésekben ki kell kérnie a Közalkalmazotti Tanács, a 

szakszervezet, a gyermekeket érintő kérdésben a diákönkormányzatot segítő tanár, a külső isko-

lahasználókat érintő kérdésekben az Intézményi Tanács véleményét. 

A tanács véleményezi és értékeli: 

 az intézményt érintő szervezeti és működési kérdéseket; 

 az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdéseket, fej-

lesztések, felújítások rangsorolását; 

 az intézmény működésével összefüggő terveket, szabályokat; 

 mindazokat a javaslatokat, amelyeket az intézményvezető vagy a tanács tagjai a tanács 

elé terjesztenek. 

 

2.2.3. Kibővített vezetői értekezlet 

 

Az intézmény vezetője szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal, lehetőleg rendsze-

res időpontban kibővített vezetői értekezletet tart. 

A vezetői értekezleten részt vesznek az intézményegység vezetők, szakmai munkaközösségek 

vezetői. A vezetői értekezletre meg kell hívni, ha a növendékeket közvetlenül érintő kérdés elő-

készítése folyik a diákönkormányzatot segítő tanárt, ha a szülőket, vagy más külső iskolahaszná-

lóval kapcsolatos kérdést tárgyal, az Intézményi Tanács vezetőjét, ha a dolgozók juttatásairól, 

munkabeosztásukról, munkakörülményeikről születik döntés, a Szakszervezet és a Közalkalma-

zotti Tanács képviselőjét. 

A vezetői értekezlet feladata: 

 tájékoztatás az igazgatótanács által tárgyalt kérdésekről; 

 tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról; 

 az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és 

konkrét tennivalóinak áttekintése; 
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 a szükséges egyeztetések, illetve az egyetértési és kifogásolási jog gyakorlásának le-

hetősége; 

 dolgozók külön juttatásainak elosztása. 

 

2.2.4. Szervezeti egység, csoport értekezlet 

 

A szervezeti egység, (intézményegység) csoport vezetői szükség szerint, de legalább félévente 

csoportértekezletet tartanak. 

A csoport értekezletét a vezetője hívja össze és vezeti. 

Az értekezletre meg kell hívni a csoport valamennyi dolgozóját. Szükség esetén meg lehet hívni 

és az intézmény vezetőjét, illetve a felügyeletet gyakorló tisztségviselőjét. 

Az intézmény vezetőjének távollétében megtartott értekezleten felmerültekről tájékoztatni 

kell az intézmény vezetőjét. 

A csoport értekezlet feladata: 

 a szervezeti egység, eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése; 

 a szervezeti egység, munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszün-

tetésére intézkedések megfogalmazása; 

 a munkafegyelem értékelése; 

 a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása; 

 a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása. 

 

2.2.5. Dolgozói munkaértekezlet 

 

Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói munka-

értekezletet tart. 

Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. 

Az intézményvezető az összdolgozói értekezleten: 

 beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról; 

 értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését; 

 értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását; 

 ismerteti a következő időszak feladatait. 
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Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejt-

hessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. 

 

2.2.6. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek 

 

Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szerve-

zetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. 

Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. 

Az intézmény vezetője a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, 

illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekvédelmi szerveze-

tek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó 

rendelkezései alapján megállapodást köt. 

Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 az ülés helyét, időpontját; 

 a megjelentek nevét; 

 a tárgyalt napirendi pontokat; 

 a tanácskozás lényegét; 

 a hozott döntéseket. 

 

2.2.7. Munkaközösségek 

 

A dolgozók szakmai közösségei.  

Munkaközösségi team megbeszélést legalább havonta, aktualitás szerint kell tartani. A mun-

kaközösségi megbeszélésen meg kell jelenni a munkaközösség tagjainak. 

Szerepük: 

 szakmai koordináció, fejlesztés, kutatás innováció; 

 szakmai érdekvédelem, érdekérvényesítés. 
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A munkaközösségek a dolgozók önkéntes szerveződései, amelyek szakmaiságukkal az intézmény 

pedagógiai munkájának tengelyét képezik.  

Szerveződhetnek intézmény egységek, szakmai munkaterületek, illetve ellátott életkori cso-

portok szerint.  

Egy dolgozó egy időben egy munkaközösségnek tagja. A munkaközösség elvárhatja és megkö-

vetelheti tagjaitól a szükséges aktivitást. A feladatát ismételten el nem végző munkaközösségi 

tagot a munkaközösség vezető előzetes figyelmeztetés után jelenti az iskolai intézményegység 

vezetőjének.  

A munkaközösség vezetője bevonható az SZMSZ szerinti struktúrában átruházott vezetői fel-

adatok ellátására. 

A munkaközösségek munkájáról a munkaközösség vezetője a nevelőtestületnek rendszeresen 

beszámol. A munkaközösségekkel a vezetői értekezleten keresztül az igazgató tart kapcsolatot. 

 

2.2.8.  Intézményi Tanács 

 

Az Intézményi Tanács az iskolahasználók képviselőinek döntéshozó testülete. Az Intézményi Ta-

nácsban az intézmény pedagógusainak képviselői, az intézmény fenntartó képviselői, a szülők 

képviselői valamint az Intézményi Tanács szabályzata alapján az intézménnyel együttműködő, az 

intézmény életében jelentős befolyással rendelkező szervezetek képviselői vesznek részt. Az In-

tézményi Tanácsba beválaszthatók az iskola érdekeit képviselni tudó, az iskolával kapcsolatban 

álló egyéb köztiszteletben álló személyek is. Az Intézményi Tanáccsal, mint állandó meghívott az 

intézmény igazgatója tartja a kapcsolatot, aki részt vesz a tanács értekezletein. Az Intézményi 

Tanács vezetője az tanácskozást követő legközelebbi nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a 

nevelőtestületet az értekezlet határozatairól.  

Az Intézményi Tanács intézményi tagjait a nevelőtestület, fenntartói tagjait az intézmény fenn-

tartója, szülői tagjait a szülők közössége egyéb szervezeti tagjait a felkért szervezet vezetője de-

legálja. 

 Az Intézményi Tanács működését saját szervezeti és működési szabályzatban szabályozza. 

Véleményezési joga van az iskola vezetőjének kiválasztásában, az iskola működését érintő alap-

vető kérdésekben (munkaterv, költségvetés, tanév rendjének kialakítása stb.). 

 Az intézmény biztosítja az Intézményi Tanács működéséhez szükséges helyet és a nyugodt 

tanácskozáshoz szükséges körülményeket. 
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2.2.9. A diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat fokozott megsegítés, odafigyelés mellett működik az intézményben. Az 

intézményben élő növendékek a felnőtt vezetők segítségével diákönkormányzatot választanak. 

A tanév feladatait éves munkatervben rögzítik. Törekedni kell arra, hogy az intézmény jellegze-

tességeiből adódóan kommunikációképes tagjai legyenek az önkormányzatnak.  

A diákönkormányzati testületet háromévenként kell választani, de ha valamelyik tagja végleg 

eltávozik az intézményből, helyette 30 napon belül új tagot kell választani. 

A diákönkormányzat működtetéséért, szervezéséért a diákönkormányzatot segítő tanár a fe-

lelős. 

A diákönkormányzat legalább kéthavonta rendszeresen ülésezik. A diákönkormányzat ülései-

ről kivonatos összefoglaló jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A diákönkormányzat ülésére bárkit meghívhat tanácskozási joggal, a jegyzőkönyvet meghívott 

is vezetheti. 

A diákönkormányzatot a tagok értelmi szintjének megfelelő módon tájékoztatni kell a növen-

dékeket érintő a Közalkalmazotti Tanácsban, illetve a kiegészítő jogszabályban előírt döntésekről 

és jogaikat is ennek megfelelően gyakorolhatják. 

A diákönkormányzatot segítő tanárt meg kell hívni minden olyan vezetői tanácskozásra, ami a 

diákokat közvetlenül érintő kérdéseket tárgyal. 

A diákok megfelelő tájékoztatására évenként diákközgyűlést kell tartani. A diákközgyűlés meg-

szervezéséért a nevelési igazgató helyettes felelős. 

A diákönkormányzatot segítő tanár tevékenységéről a nevelőtestületnek rendszeresen beszá-

mol. A diákönkormányzattal az intézmény igazgatója tartja a kapcsolatot. 
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3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 

3.1. Az intézmény munkarendje 

 

Az intézmény iskolai, kollégiumi egysége tanév minden napján, a nap minden időszakában ellátja 

feladatát és biztosítja a ránk bízott gyermekek és fiatalok szükség szerinti felügyeletét, nevelését, 

oktatását, gondozását.  

Ennek következtében az intézmény egyes egységei és az egyes munkakörben alkalmazott dol-

gozók folyamatos, illetve folytonos munkarendben dolgoznak. 

A gondozott gyermekek felügyelete, életének, testi épségének biztosítása mindenekelőtt álló 

alapvető feladatunk. Rendkívüli eseménynek kell tekinteni, ha a fenti feladat ellátása veszélybe 

kerül. Rendkívüli esetben az intézkedésre jogosult vezető átmenetileg a rendkívüli esemény el-

hárítására jogosult intézkedést tenni. A rendkívüli esetben hozott vezetői döntés végre nem haj-

tása súlyos fegyelmi, adott esetben a körülmények és következmények figyelembevételével bün-

tetőjogi szempontból büntethető cselekmény. 

 

3.1.1. A közalkalmazottak munkarendje 

 

Az intézmény alkalmazottai közalkalmazottak. A közalkalmazottak alkalmazási feltételeiről az 

1992 évi XXXIII. számú Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény rendelkezik. A pedagógus dol-

gozók alkalmazási feltételeit és körét a Köznevelési Törvény rögzíti. 

Az intézményben a törvényes munkaidő heti 40 óra.  

Az intézmény munkarendje a hagyományos 5+2-es rendszerre épül, a munkanapok hétfőtől 

péntekig tartanak, a heti két pihenőnap szombatra és vasárnapra esik. Egyes munkaköri csopor-

tok munkarendje az intézmény feladatainak teljesítése érdekében és az intézmény jellegéből 

adódóan eltérnek a fenti rendtől.  

A dolgozók munkarendjéről, munkaidő beosztásáról és egyéb munkajogi kérdéseiről az itt rög-

zített alapelvek figyelembevételével a Kollektív Szerződés rendelkezik. 

Közalkalmazotti jogviszonyt csak írásban rögzített megállapodással (határozott, illetve határo-

zatlan ideig tartó kinevezéssel) lehet létrehozni. A közalkalmazotti jogviszony megszűnését, il-

letve megszüntetését is írásba kell foglalni. 
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A túlmunka mennyiségi és tartalmi elemeiért, a túlmunka adminisztrációjáért az elrendelő ve-

zető felelős.  

Tartós távollét esetén fenti jogait az igazgató írásban helyettesére ruházhatja át.  

 

3.1.2. A pedagógusok munkarendje 

 

A pedagógus munkaideje heti 40 óra, mely a kötelező óraszámából és a pedagógiai tevékenység-

gel közvetlenül összefüggő feladatokból áll. A gyógypedagógusok esetében a neveléssel – okta-

tással lekötött heti munkaidő 20 óra, a neveléssel – oktatással le nem kötött, intézményben töl-

tött munkaidőkeret a 326/2013. 17§. alapján végzett tevékenységek. 

Kötelező óraszámba beszámítható feladatnak tekintjük az órarend szerinti tanítást, szakköri, fog-

lalkozási, sportköri, rehabilitációs vagy terápiás program lebonyolítását, komplex foglalkozás ve-

zetését, a jogszabály szerinti mértékben az osztályfőnöki adminisztrációs feladatot. 

A pedagógus teljes munkaidejébe beszámítható feladat: 

A pedagógus a tanulók felügyeletével, a tanórákra való felkészüléssel kapcsolatos feladatokat 

látja el. 

 Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat. 

 Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét 

 Elvégzi a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) tevékenysé-

get. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában. 

 Részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesz-

tésében 

 Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének meg-

szervezésében. 

 Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában 

 Részt vesz a diákmozgalom segítésével, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével, 

és a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében. 

 Ellátja a tanulók tanítás nélküli munkanapokon, külön rendelkezés szerint: tanítási szün-

napokon és tanítási szünetben való felügyeletét,  
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A szakszerű foglalkozás tartását nem igénylő felügyelet és a tanulmányi kiránduláson teljesített 

ügyeleti tevékenység, tanulók kulturális, sportrendezvényre kísérése esetén a jogszabályok alap-

ján, a kollektív szerződésben rögzítettek szerint díjazható. Több napos tanulmányi kirándulás ese-

tén a felügyeletet ellátó dolgozó részére legalább 8 óra pihenést kell biztosítani. A pedagógusok 

órarendjét, illetve munkabeosztását az iskolai igazgató helyettes készíti el. A munkabeosztás vál-

tozását, illetve az órarendtől eltérő munkabeosztást időben írásban kell közölni a pedagógussal. 

A pedagógus szabad és pihenőnapja szombat és vasárnap.  

 

3.1.3. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók a pedagógus dolgozók szakmai irányítása és 

segítsége mellett foglalkoznak a tanulókkal pedagógus jelenlétében, vagy önállóan. Foglalkozá-

sokat, programokat vezetnek, nevelési, felügyeleti, gondozási, ápolási feladatokat látnak el, il-

letve a gyerekek egészségügyi és higiéniás szükségleteinek kielégítésében vesznek részt. 

Törvényes munkaidejük 40 óra. 

Munkabeosztásukról a kollégiumi intézményegység vezető gondoskodik. Egyenlőtlen munka-

idő beosztásban is beoszthatók. Nyári szünetben beleegyezésükkel tömbösített munkabeosztás-

ban is beoszthatóak. 

 Váltakozó műszakbeosztásba is beoszthatóak. A valós műszakbeosztás az elvi beosztástól 

eltérhet. Váltó műszakbeosztásnak kell tekinteni azt a műszakbeosztást, amikor a beosztás cikli-

kusan változik és havi átlagban a teljes munkaidő legalább 40%-a délelőttös, illetve a délutános 

műszak idejére esik, a munkaidő további része pedig az ellenkező műszakba. Folyamatos munka-

beosztásnak kell tekinteni a rendszeres három műszakos beosztást. Folytonos műszaknak kell te-

kinteni azt a munkabeosztást, amikor a dolgozó kéthavi munkabeosztásban legalább hét munka-

napja pihenőnapra esik. Az egyes munkakörök műszakbeosztását, juttatásait, pótlékait, illetve a 

munkaviszonyra vonatkozó további kérdéseket a kollektív szerződés tartalmazza. 

 

3.1.4. Ügyintézők és ügyviteli dolgozók 

 

Az ügyintézők és az ügyviteli dolgozók biztosítják az intézmény gazdálkodásának, raktározásának, 

anyagkezelésének, ügyiratkezelésének, személyzeti munkájának szakszerű elvégzését. Az ügyin-

tézők munkaideje 40 óra. 



21 

 

Az ügyintézők munkabeosztását az ügyrend tartalmazza. 

 

3.1.5. Technikai és kisegítő dolgozók 

 

A technikai és kisegítő dolgozók feladata az intézmény alapvető feladataihoz szükséges technikai 

környezeti feltételek biztosítása. 

 A fizikai és technikai dolgozók munkaideje 40 óra. 

 Váltakozó műszakbeosztásba is beoszthatóak. A valós műszakbeosztás az elvi beosztástól 

eltérhet. Váltó műszakbeosztásnak kell tekinteni azt a műszakbeosztást, amikor a beosztás cikli-

kusan változik és havi átlagban a teljes munkaidő legalább 40%-a délelőttös, illetve a délutános 

műszak idejére esik, a munkaidő további része pedig az ellenkező műszakba. Az egyes munkakö-

rök műszakbeosztását, juttatásait, pótlékait, illetve a munkaviszonyra vonatkozó további kérdé-

seket a kollektív szerződés tartalmazza. 

Munkaidejük munkatevékenységből, ügyeleti és készenléti szolgálatból állhat. Munkabeosz-

tásukat a Kollektív szerződésben meghatározott szabályok szerint a gazdasági ügyintéző készíti 

el. 

 

3.2. A vezetők munkabeosztása 

 

A vezető és a magasabb vezető besorolású dolgozók munkaideje 40 óra. 

A vezető és magasabb vezető beosztású dolgozók munkaidejüket a vezetési teendők ellátása, 

a munkafeladatok, valamint az intézmény működési idejének figyelembevételével saját maguk 

osztják be (kötetlen munkaidő beosztás). 

 A vezető köteles munkaidejét úgy beosztani, hogy feladatait el tudja végezni, kötelezettsé-

geit teljesíteni tudja. A vezetőt, a törvényes munkaidőt meghaladó idejű munkavégzésért díjazás 

nem illeti meg. 

 A vezető köteles munkaidő beosztását úgy szervezni, hogy az intézmény fő működési ide-

jében, munkanapokon 715-16 óráig pénteken 715-12 óráig az intézményben vezető besorolású 

dolgozó tartózkodjon. 

 A vezető köteles munkaidő beosztását úgy irányítani, hogy az az általa vezetett részegység 

munkaidejéhez is igazodjon. 
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Az intézményben magasabb vezető beosztású dolgozó az igazgató, a kollégiumi intézmény-

egység vezető, az iskolai intézményegység vezető és az Intézményfenntartási csoport vezetője. 

 

3.3.  A vezetők helyettesítése, az intézkedésre jogosult személy 

 

Az igazgatót a vezető beosztású dolgozók az SZMSZ-ben leírtak szerint helyettesítik az ott leírt 

korlátozások mellett. Az intézmény munkarendje miatt előfordul, hogy nincs vezető az intéz-

ményben. 

Az intézményben a vezetők távollétében, vagy akadályoztatásuk esetén, valamint az intéz-

mény fő működési idején túl is meg kell jelölni az intézkedésre jogosult személyt, azt a közalkal-

mazottat, aki ilyen esetben felel a nevelési, oktatási intézmény biztonságos működéséért. 

 Az intézmény vezetője az alábbiak szerint határozza meg az intézkedésre jogosultak körét: 

 a vezetők távollétében a legidősebb munkaközösség vezető 

 a legidősebb munkaközösség vezetője távollétében a korban az utána következő 

munkaközösség vezető 

 a munkaközösség vezetők távollétében az ügyintézők közül az intézményben jelen-

lévő, a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező ügyintéző 

 ügyintézők távollétében a jelenlévő, az intézményben leghosszabb szolgálati vi-

szonnyal rendelkező pedagógus 

 pedagógusok távollétében a gyermekfelügyelői munkaközösség vezetője 

 a gyermekfelügyelői munkaközösség vezetője távollétében a jelen lévő pedagógiai 

munkát közvetlenül segítő dolgozók közül az intézményben leghosszabb szolgálati 

viszonnyal rendelkező 

 ha sem pedagógus, sem pedagógiai munkát segítő dolgozó nincs jelen akkor a je-

lenlévő dolgozók közül az intézménynél leghosszabb szolgálati időt teljesített dol-

gozó 

A fenti helyettesítési rend szerint intézkedésre jogosult közalkalmazottak jogköre és felelős-

sége kizárólag az intézmény működésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő, 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Az intézkedésről a legrövidebb időn belül jelentést kell 

tenni az intézmény igazgatójának. 
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3.4. Egyéb munkaügyi szabályok 

 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 

lévő szabályok és a munkaköri leírásban, vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A 

kirendelés szabályait a kollektív szerződés tartalmazza. 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szak-

értelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet 

illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tu-

domására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következmények-

kel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi 

vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és ame-

lyek nyilvánosságra kerülése az intézmény, a tanulók, a tanulók szüleinek érdekeit sértené. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes 

felettesétől engedélyt nem kap. 

A dolgozó ügyeinek intézése során köteles az elintézés érdekében elsősorban közvetlen mun-

kahelyi vezetőjéhez fordulni, ha ügye nem nyer elintézést jogában áll magasabb vezetőjéhez, il-

letve a társadalmi szervezetekhez, ha akkor sem nyer elintézést magasabb fórumhoz fordulni. A 

hivatali út betartása azonban kötelező. Panasztételéért a dolgozó hátrányos helyzetbe nem ke-

rülhet. 

 

3.5. Kártérítési kötelezettség 

 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott ká-

rért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt 

köteles megtéríteni.  

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgál-

tatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, 

amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy el-

ismervény alapján vette át. 
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A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy 

tekintetében. 

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 

átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Ameny-

nyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatá-

rozásánál a Munka Törvénykönyve 172-173.§-a az irányadó. 

 

3.6. Anyagi felelősség 

 

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetke-

zett kárért csak bizonyított vétkesség esetén vállal felelősséget. 

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati 

értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. 

(Pl. laptop, számítógép…) 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetés-

szerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

 

3.7. Az intézmény ügyiratkezelése 

 

Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés 

irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési 

Szabályzat- ban foglalt előírások alapján kell végezni. 

 

3.8. Belső ellenőrzés 

 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az intézményi nevelő-oktató gazdálkodási munka egészét. 

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

fokozza a munka hatékonyságát. 

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézmény igaz-

gatója felelős. Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója felelősséggel 

tartozik a maga területén. Az iskola szakmai munkájának ellenőrzéséért és a kollégium szakmai 
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munkájának ellenőrzéséért és eszközeiért, a felhasznált eszközök rovancsolásáért az iskolai il-

letve a kollégiumi intézményegység vezető a felelős.  

Az ellenőrzéseket minden gazdasági évben intézmény egységenként készült belső ellenőrzési 

tervben kell tervezni. 

 

A részegységek vezetői ellenőrzéshez, mérésekhez ellenőrzési tervet készítenek, ezt ütemezik 

a Pedagógiai Program és az éves munkatervek alapján. Az ellenőrzésről értesítik az ellenőrzésre 

kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék, segíthessék. 

A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerű, ill. az ellenőrzés természetének megfelelően 

bejelentés nélkül is sor kerülhet.  

 

Az intézmény belső ellenőrzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:  

 Segítse elő az iskola feladatkörében a nevelés oktatás minél hatékonyabb kielégítését. 

 Az ellenőrzések során a gyerekek képességeinek függvényében, csoport összetételé-

nek megfelelően kérje számon a munkát a pedagógusoktól, pedagógiai munkát segí-

tőktől. 

 Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb 

ellátását, továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét. 

 Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze. 

 Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze az intéz-

mény működése során felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intéz-

kedéseket, tévedéseket, hibákat, hiányosságokat is. 

 Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. 

 Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálko-

dási fegyelem és a gazdálkodás javításához. 

 Az iskola hatékonyságának megállapítása és fejlesztésének lehetséges útja ugyancsak 

nagy segítség.  

Az intézmény vezetője koordinálja az ellenőrző munkát, a részegységek vezetői területük ellen-

őrzését önállóan végzik. 

 

A különféle felelősöknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben jelentési és be-

számolási kötelezettségük is a tagozatvezető igazgatóhelyettesek és az igazgató számára.  
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Az ellenőrzés területei:  

 pedagógiai, szervezési, tanügy igazgatási feladatok ellenőrzése  

 időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések  

 tanórákon, tanórákon kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok, ta-

nulói produktumok, mérések  

 rovancsolás 

 

Formái:  

 óraellenőrzés 

 foglalkozások ellenőrzése  

 beszámoltatás  

 eredményvizsgálatok, felmérések 

 helyszíni ellenőrzések  

 folyamatba épített ellenőrzések  

 

Az igazgató az intézményegység vezetők, a nevelőtestület, a munkaközösség javaslatára az 

ellenőrzésre külső szakértőt is felkérhet.  

 

3.9. A helyettesítés rendje 

 

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. 

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjé-

nek, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.  

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírá-

sokban kell rögzíteni. 

Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban szabá-

lyozhatja. 

Az eseti helyettesítés szabályait a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelt határozza meg, 

amelynek címe „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról”. 17. § A he-

lyettesítés szabályai cím alatt.  
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3.10. Munkakörök átadása 

 

Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munka-

körének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

 az átadás-átvétel időpontját, 

 a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 

 a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 

 az átadásra kerülő eszközöket, 

 az átadó és átvevő észrevételeit, 

 a jelenlévők aláírását. 

 

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell 

fejezni. 

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes 

vezető gondoskodik. 

 

3.11. Közvélemény, tájékoztatás 

 

Az Intézmény a nyilvánosság elvének minél szélesebb körű gyakorlati megvalósítására munkájá-

ról - a televízión, a rádión, intézményi honlap, és a sajtón keresztül - a közvélemény tájékoztatása 

érdekében folyamatosan tudósít. Tájékoztatásra az intézmény vezetője, illetve konkrét ügyek-

ben, átruházott jogkörben az igazgatóhelyettesek jogosultak. 

Egyedi ügyben az intézmény tevékenységének egy-egy speciális kérdésében más kijelölt és ese-

tileg meghatározott közalkalmazott is adhat tájékoztatást, mely helyességéért és szakmai színvo-

naláért a közalkalmazott a felelős. 

Valótlan vagy valós tényeket hamis színben feltüntető információért a tájékoztatást adó fegyelmi 

és kártérítési (anyagi) felelősséggel tartozik. 
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4. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK SZABÁLYAI 

 

4.1. A tanulók felvételének szabályai 

 

Az intézménybe csak a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Szakértői Bizottság érvé-

nyes szakvéleményével rendelkező, az iskolatípusnak megfelelő státuszú tanuló vehető fel. A csa-

ládban élő tanuló felvételéről a bizottság szakvéleménye és a szülő kérése alapján az igazgató 

dönt. Az intézménybe felvehető az óvodás korú értelmi fogyatékos tanuló, a tanköteles korú ér-

telmileg és tanulásban akadályozott tanuló alapfokú iskolai tanulmányainak, illetve készségfej-

lesztő iskolai tanulmányainak folytatására, valamint autista és súlyosan, halmozottan sérült ta-

nulók. 

Az intézményben a tanulók legfeljebb 25 éves korukig maradhatnak. 

Megtagadható annak a tanulónak a felvétele, aki értelmi elmaradásához társuló olyan visel-

kedési, szocializációs ártalmaktól, vagy betegségektől szenved, ami társaira súlyos veszélyt jelent, 

valamint súlyos, összetett mozgássérülése, testi fogyatékossága miatt önállóan hely- és helyzet-

változtatásra képtelen, mert sem a személyi, technikai, tárgyi feltételek nem biztosítottak az in-

tézményben ezen feladatra. 

 A felvétel során a kétséges státusú tanulók esetében a befogadás során az intézmény pró-

baidőt köthet ki. A próbaidő legfeljebb három hónapig tarthat és legfeljebb egyszer ismételhető. 

 A valamilyen okból fel nem vett tanulókról haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Tanu-

lási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Szakértői Bizottságot. 

 Az elutasított felvétellel szemben a szülő a fenntartó önkormányzat főjegyzőjéhez fordul-

hat fellebbezési kérelmével. 

 

4.2. Az intézmény félfogadási rendje 

 

Az intézmény vezetői és pedagógusai az intézmény szolgáltatásairól, a szülők, vagy gondozók szá-

mára a gyermekek magatartásáról, tanulásáról, fejlődéséről, intézményi szokásairól szívesen ad-

nak tájékoztatást. Az intézmény pedagógiai programja az intézmény honlapján megtekinthető, 

azt betekintésre minden érdeklődőnek be kell mutatni igény szerint nyomtatott példányban is. A 

pedagógiai programról, annak változásairól a szülőket a szülői értekezleten tájékoztatni kell. A 

tájékoztatás lehet a program lényegét kiemelő kivonat alapján is. 
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Az intézmény vezetői és az ügyintézők működési, speciális pedagógiai, jogi és egyéb kérdések-

ben információt és tanácsot adnak a szülőknek az intézmény fő működési időszakában hétfőtől 

csütörtökig 745-16 óráig pénteken 745-12 óráig. Ezen túlmenően a szülői értekezleteken, fogadó 

órákon, valamint a szülőkkel közös rendezvények előtt és után a rendelkezésre álló időben is fél-

fogadást tartunk. 

Az intézmény telefonszámán szintén kérhető információ a félfogadási időben. 

A pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók beosztás szerinti munkaide-

jükben, sürgős esetben információt nyújtanak. Részletes információt nyújtanak a szülők számára 

telefonon előre egyeztetett időpontban személyesen, illetve az évenként legalább két alkalom-

mal megtartott szülői értekezleteken. 

 

4.3. A tanulók jogai és kötelezettségei 

 

A tanulók jogait és kötelezettségeit a házirend tartalmazza. 

A tanulókat, szülőket tájékoztatni kell, hogy esetleges problémáikkal, panaszukkal kihez for-

dulhatnak ügyeik elintézése érdekében. A tájékoztatás során törekedni kell arra, hogy az ügyek 

elintézése érdekében először az érdemben intézkedni tudó munkatárshoz kell fordulniuk, maga-

sabb szintre csak akkor menjenek, ha ügyük másutt nem nyert elintézést. 

 

4.4. Az intézményben tartózkodás rendje 

 

Fő működési időszaknak tekintjük a törvényes tanév időszakában a tanítási napokon történő mű-

ködést. Ezt a 7:15- 16:00 óráig tartó időszakot tekintjük az intézmény működése fő időszakának. 

A hét utolsó munkanapján a hazautazás szervezése miatt ez az időszak 14.00 –ig tart. 

Az intézmény bejárati ajtója hétköznap 7-től 20-óráig tart nyitva. Hétvégén és éjszaka általá-

ban zárva kell tartani a bejárati ajtót. Azoknak a helyiségeknek az ajtaját, ahol különösen értékes, 

veszélyes, vagy bizalmas eszközök is található, felnőtt távollétében zárni kell. 

Idegen személy az intézményben csak az intézmény vezetőjének, az intézményegységek veze-

tőinek, vagy szülő esetében a pedagógus, pedagógiai munkát segítő, vagy ügyeletvezető nevelő-

jének tudtával, engedélyével tartózkodhat. A hivatalos ügyek intézését végző személyek az épü-

letbe ügyeik intézése végett beléphetnek, és ott az illetékes személyt, aki ügyeik elintézésére jo-

gosult, megkeresve ügyeiket intézhetik, ebből a célból az intézményben tartózkodhatnak. 
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A látogató, vagy a gyermekekért jövő szülők, vagy megbízottjaik közegészségügyi okból, rend-

kívüli esetek kivételével nem mehetnek fel a tanulók hálóiba. Elsősorban az aulában kialakított 

társalgóban tartózkodhatnak.  

Azt a személyt, aki az intézmény rendjét megsérti, feltűnően viselkedik, ittas, vagy láthatóan 

a tudatot befolyásoló szer hatása alatt áll az intézmény területére tilos beengedni. Ha ilyen sze-

mély az intézet területére engedély nélkül belép, azt ki kell utasítani. 

 

4.5. A mindennapos testedzés formái és rendje az intézményben 

 

Az egészséges életmód és a fejlődő szervezet is megkívánja, hogy a fárasztó tanulási tevékenység, 

illetve a hosszan tartó ülés hatásait testmozgással, testedzéssel ellensúlyozzuk. 

 A testedzés színterei intézményünkben: 

 az óratervi testnevelés órák, 

 gyógytestnevelés és mozgáskorrekciós foglalkozások, 

 mozgáskultúra fejlesztés, 

 kollégiumi sport és játékfoglalkozások, 

 diáksportköri foglalkozások, sportszakkör 

A diáksportkörök a Magyar Speciális Olimpia Szövetség versenyrendszerébe illeszkednek. 

Ezen túlmenően a szabadidő eltöltése során séták, kirándulások szervezése történik. 

A napirendet úgy kell kialakítani, hogy a tanulók legalább napi egy órát sporttal, mozgással tölt-

senek. 

 

4.6. Speciális szabályok kollégiumban élő tanulókkal kapcsolatban 

 

4.6.1. Általános elvek 

 

A hetes ellátásban részesülő tanulók esetében a gyermekkel kapcsolatos jogok és kötelezettsé-

gek a szülőket illetik meg és terhelik. A szülő a gyermek intézménybe történő bekísérésétől és a 

nevelőnek történő átadástól a felügyelet, gondozás, ápolás és fejlesztés, nevelés, oktatás felada-

tait átmenetileg a nevelőre ruházta rá. A szülőnek történő személyes átadásig, illetve a szülő ren-

delkezése szerinti elengedésig ezek a feladatok a vele járó felelősséggel a nevelőt terhelik.  
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A szülő a gyermeke nevelésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, egyedi és speciális ké-

réseket, kikötéseket tehet, informálódhat és információt kaphat, az intézmény lehetőségeinek, 

speciális nevelési helyzetének, anyagi és tárgyi feltételeinek, valamint szakmai, etikai kompeten-

ciájának figyelembevételével. Az elutasított kérést minden esetben meg kell indokolni a szülő 

felé. 

 

4.6.2. Haza- és beutazás 

 

A tanulóknak a hét első tanítási napjának első órájáig kell beérkezni az intézménybe, a szülő dön-

tése alapján a hivatalos foglalkoztatási idő után bármikor elvihetik a gyermeket az intézményből.  

A gyerekek intézménybe érkezéséről, illetve onnan történő hazaviteléről a szülő köteles gon-

doskodni. Az érvényes jogszabályok szerint a szülők a TB-től az utazás költségét, esetleg a kísérő 

útiköltségét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon visszaigényelhetik, a visszaigénylés 

lebonyolításában az iskolai intézményegység vezető segédkezik, illetve állítja ki a szükséges iga-

zolásokat 

Amennyiben nem a szülő jön a gyermekért, és mást hatalmaz meg gyermeke kísérésével, vagy 

bármilyen módon eltérően rendelkezik a gyermek hazautazásáról, úgy azt csak írásban teheti. Az 

írásban benyújtott kérelmeket, vagy azok hiteles másolatát meg kell őrizni. 

A haza és beutazás elvei a házirendben részletesebb szabályozásra kerülnek. 

 

4.6.3. Elveszett bizonyítványok 

 

 Az elveszett bizonyítványok másolatának kiállításáért az intézmény a jogszabályban meg-

határozott díjat szedi be.  

 

4.6.4. Hiányzás igazolása 

 

A tanulónak tanítási időben a megfelelő foglalkozáson kell részt vennie. Akadályoztatás esetén 

tanévenként három nap távolmaradást a szülő írásban igazolhat. 
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További három napra az osztályfőnök, eseti távollétre az igazgató adhat indokolt esetben írás-

ban engedélyt. Betegség esetén orvosi igazolásra, egyéb hivatalos távollét esetén hatósági igazo-

lásra van szükség. A távolmaradást engedélyező iratokat és az igazolásokat az osztályfőnök a nap-

lóban köteles gyűjteni és a tanév végéig megőrizni. 

Nevelésbe vett tanulók esetében felmerülő igazolatlan hiányzásokról tájékoztatjuk a minden-

kori Lakásotthon vezetőjét, illetve a gyámokat. 

 

4.6.5. Általános alapelvek 

 

Állami gondoskodás keretében az illetékes gyámhivatal az intézmény területén lévő gyermek-

otthonába utalja be az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermeket, illetve a gyám-

hivatali hivatal határozata alapján fogadja be a nagykorúvá vált fiatalt utógondozói ellátásba. Az 

állami gondoskodás alapján bekerült nagykorú fiatalok esetében az intézmény kollégiumában, 

kiskorúak esetén lakásotthonokban történik ellátásuk. 

4.7. Intézmény tanulóira vonatkozó, intézmény által szervezett utazások rendje 

 

A pedagógiai programban szereplő tanulmányi kirándulásokhoz elsősorban tömegközlekedési 

eszközök igénybevétele, indokolt esetben (tanulók súlyosabb sérülése esetén) intézményi kis-

busz igénylé-se javasolt.  

 

4.7.1. Intézményi kisbusz igénybevétele esetén 

 

 a program, esemény lebonyolításáért felelős feladata a gépkocsiigénylő nyomtatvány 

pontos adatokkal történő kitöltése 

 az igénylőlap mellé csatolni köteles a nevezett program, esemény meghívóját, illetve szö-

veges indoklását, hivatkozással 

 a kísérő minden esetben rendelkezzen aktuális (a gépkocsiigénylő nyomtatványon sze-

replő) utaslistával, ezt az utazás teljes folyamán magánál tartva 

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek a hatályos szabályozás szerint a ren-

delkezések betartásáért, a tanulók okmányainak összegyűjtéséért, a program lezajlása 

után kiosztásáért 
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 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek az állandó gyógyszert szedő tanuló-

kért, előzetesen tájékoztatva az ápolónőt 

 az ápolónő az utazásért felelős kérésére írásban tájékoztatást nyújt a gyógyszeradagolás-

ról és ellátja a kísérőt a megfelelő mennyiségű gyógyszerrel 

 az ápolónő az utazásért felelős kérésére rendelkezésre bocsátja minden esetben a sür-

gősségi mentődobozt 

 az utazásért felelős köteles előzetesen tájékozódni a speciális étkezést igénylő tanulókról, 

az utazás során ennek megfelelően eljárni 

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek a tanulók biztonságáért, az egészsé-

güket veszélyeztető helyzetek kezeléséért 

 hosszabb, több napot igénybe vevő utazás esetén a különjáratra vonatkozó utasítások 

aktuális pontjai érvényesek 

 

4.7.2. Nagyobb létszámú, intézményen kívüli program esetén a különjárat rendelése 

 

 a pedagógiai programban, intézményi munkatervben rögzített, illetve egyedi esetben 

előre nem tervezhető (pl. pályázaton nyert, támogatásként kapott, meghívásos rendez-

vény…) programra rendelhető különjáratos autóbusz, amennyiben erre forrás biztosított 

 a felelős szervező (pedagógus, pedagógiai munkát segítő) a résztvevők biztonságos uta-

zása érdekében a szervezéssel vagy szállítással foglalkozó cégektől minden esetben elő-

zetes írásos nyilatkozatot kér:  

 a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak 

 az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, érvényes okmányokkal rendelke-

zik 

 a felelős szervező a szerződés megkötésekor köteles figyelembe venni, hogy amennyiben 

az utazás nem fejeződik be este 23 óráig, az utazást meg kell szakítani, pihenő tartása 

kötelező, szállás biztosítása mellett éjjel 23-04 között 

 a felelős szervező köteles minden esetben megfelelő információt szolgáltatni az intéz-

ményvezetőnek/intézményegységvezetőnek: 

 a részvevőkről (pontos utaslista, törvényes képviselők és elérhetőségük feltűntetésével) 

 az utazás pontos helyszínéről 
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 a végleges utaslistát minden esetben köteles az utazás során magánál tartani, valamint az 

utazás megkezdése előtt az intézményvezetőnek/intézményegységvezetőnek leadni 

 a szervező felelős a hatályos szabályozás szerint a rendelkezések betartásáért, a tanulók 

okmányainak összegyűjtéséért, a program lezajlása után kiosztásáért 

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek a tanulók biztonságáért, az egészsé-

güket veszélyeztető helyzetek kezeléséért 

 a felelős szervező a résztvevők utasbiztosítását az igényeknek megfelelően kezeli  

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek az állandó gyógyszert szedő tanuló-

kért, előzetesen tájékoztatva az ápolónőt 

 az ápolónő az utazásért felelős kérésére írásban tájékoztatást nyújt a gyógyszeradagolás-

ról és ellátja a kísérőt a megfelelő mennyiségű gyógyszerrel 

 az ápolónő az utazásért felelős kérésére rendelkezésre bocsátja minden esetben a sür-

gősségi mentődobozt 

 az utazásért felelős köteles előzetesen tájékozódni a speciális étkezést igénylő tanulókról, 

az utazás során ennek megfelelően eljárni 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

Az intézmény szakmai színvonalának emelése, a szakmai konzultáció javítása és az együttműkö-

dések érdekében kapcsolatot tart külső szervezetekkel, elsősorban szakmai és humán szerveze-

tekkel. Részletesen a partnerek nevét az Intézményi Munkaterv tartalmazza. 

A kapcsolattartás módja általában rendszeresen telefonon, személyesen, online, vagy postai 

úton történik.  

6. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSAI 

 

Az intézmény főállású ápolónőket foglalkoztat, akik szervezik és koordinálják az intézmény egész-

ségügyi ellátását. Ellátásban azok részesülnek, akiknek TB kártyája az intézményi iskolaorvosnál 

van elhelyezve. 

Az intézményben megbízott orvos teljesít szolgálatot vásárolt közszolgáltatás keretében. Heti 

egy alkalommal az intézményben rendel, szükség esetén, ezen túlmenően is áll az intézmény ta-

nulóinak rendelkezésére.  
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Rendkívüli esetben (baleset, magas láz, epilepszia, stb.) mentőt hívunk, értesítjük a szülőt, 

hozzátartozót, törvényes képviselőt.  

Az intézményben dolgozó ápolónők ellátják az intézményben szükséges higiéniás feladatokat 

és a növendékek értelmi szintjének megfelelő egészségügyi felvilágosítást folytatnak, és kapcso-

latot tartanak a védőnői szolgálattal. 

 

7. VÉDŐ ÓVÓ ELJÁRÁSOK AZ INTÉZMÉNYBEN 

 

7.1. Tanulókra vonatkozó felügyeleti szabályok 

 

Az intézményben az elhelyezett tanulók mentális állapota és fokozott veszélyeztetettsége miatt 

tanulókat felügyelet nélkül hagyni csak különleges esetekben, a felügyeletet biztosító nevelő 

mérlegelt döntése alapján, és minden körülmény figyelembevételével lehet. 

Nem hagyhatók felügyelet nélkül az óvodás és kezdő szakaszos tanulók, valamint azok a tanu-

lók, akiknek mentális állapota a minimális önállóságot sem teszi lehetővé. Nem hagyhatók fel-

ügyelet nélkül a tanulók idegen, vagy veszélyes környezetben. 

Az arra alkalmas tanulót, ha nevelője önálló feladattal bízta meg, köteles meggyőződni arról, 

hogy valóban az adott feladatot végzi, illetve nem kerül veszélyhelyzetbe a tanuló. 

Ha valaki elküld, vagy felügyeletéből elenged egy vagy több tanulót, a tanulókért ezután foko-

zott felelősséggel tartozik. A tanulók önálló feladatvégzésre való nevelése csak nagyon óvatosan, 

és megfontoltan, a szükséges ellenőrzések beiktatásával történhet. 

Munkavégzés vagy egyéb tevékenység során tilos, veszélyes eszközt, mérgező anyagot fel-

ügyelet nélkül hagyni, ott ahol tanulók is járhatnak. 

A tanulók nem használhatnak veszélyes eszközöket. A tanulók és a dolgozók részére is kötelező 

a munkavédelmi szabályzat megismerése és betartása. 

 

7.2. Teendők rendkívüli események (tűz, természeti csapás, bombariadó) esetén 

 

Az intézmény számára tűzriadó terv készült. A tűzriadó tervet kell alkalmazni egyéb rendkívüli 

esemény esetében is. (Tűzvédelmi Szabályzat; Katasztrófa Védelmi Prevenciós Program). 

A tanévkezdés előtt minden dolgozónak kötelezően részt kell venni Tűz- és Balesetvédelmi 

oktatáson, melynek megszervezése az intézményvezető feladata.  
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Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az intézmény vezetője, vagy a helyettesítési rend 

szerinti intézkedésre kötelezett személy a riadóterv végrehajtásának parancsnokává lép elő. Min-

denki köteles utasításainak eleget tenni. 

Elsődleges feladat az emberi élet mentése. Ezután következik a vagyon és értékek mentése. A 

rendkívüli esemény bekövetkezése után a nyugalom és a hatékony intézkedések megtétele a leg-

fontosabb. 

Katasztrófa helyzetben azonnal értesíteni kell a katasztrófa elhárításában illetékes szerveze-

tet. Az intézmény kiürítése és az élet biztonsága érdekében megtett lépéseket követően, illetve 

ha az a mentést nem hátráltatja, haladéktalanul értesíteni kell az intézmény igazgatóját. Kataszt-

rófa helyzet bekövetkezéséről értesíteni kell az intézmény fenntartóját. 

A katasztrófa helyzet megszűnése után meg kell győződni az épület biztonságáról, csak azután 

engedhetők vissza az intézménybe a gyerekek. 

 

7.3. Teendők a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatosan illetve bekövetkezésük 

esetén 

 

A tanév első napján ismertetni kell a tanulókkal az intézmény területén és közelében található 

veszélyforrásokat, az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket, a tilos 

és elvárható magatartási formákat. Az ismertetés tényét dokumentálni kell a naplóban. Baleset 

esetén a nevelőhöz, illetve az órát tartó pedagógushoz kell fordulni, akinek gondoskodnia kell 

arról, hogy a tanuló szükség esetén orvosi ellátásban részesüljön. Mentő igénybe vétele esetén a 

tanuló szüleit azonnal tájékoztatni kell, hogy a kórházi felügyeltről gondoskodni tudjon.  

A 3 napon túl gyógyuló sérülést haladéktalanul ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvet kell felvenni, 

amelynek egy példányát 8 napon belül meg kell küldeni a fenntartónak, a szülőnek. A baleset 

tényét az online felületen is rögzíteni kell. 

A jelentést az intézményegység vezető készíti el azzal a pedagógussal, akinek tevékenysége 

alatt a baleset bekövetkezett. A preventív munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás, tájékoztatás 

minden lehetséges vészhelyzet esetén kötelező /munkavégzés, tanulmányi kirándulás, üzemlá-

togatás, fizikai-kémiai kísérletek, testnevelései és sportfoglalkozások, munkavégzés, munkára fel-

készítő foglalkozás előtt. Ilyenkor ezt szóban, a foglalkozás veszélyeire való felhívással kell meg-

ejteni. 
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8. AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYAI, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

 

Az intézményi hagyományok erősítik a közösség összetartását, segítik a pozitív hatásrendszerek 

működését. Az intézményi ünnepségek rendjét, a szervező pedagógus nevét az éves munkaterv-

ben határozzuk meg. Az intézmény hagyományai új elemekkel bővülhetnek, valamint az elavult 

szokások elhagyhatók. 

Az intézményi hagyományok erősítik a közösség összetartását, segítik a pozitív hatásrendsze-

rek működését. 

Az intézményi ünnepségek rendjét, a szervező pedagógus nevét az éves munkatervben hatá-

rozzuk meg. 

Rendszeresen megünnepelt állami ünnepeink: 

 március 15-e 

 október 6. 

 október 23-a 

 Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) 

 Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

Rendszeres egyházi ünnepek: 

 Mikulás  

 Karácsony ünnepe 

 Húsvéti ünnepek, népszokások 

Néphagyomány alapján megtartott ünnepségek: 

 Farsang 

 Nőnap 

 Pedagógus nap 

 Felkészülés anyák napjára 

 Gyermeknap 

Helyi hagyományok: 

 Intézményi túrák 

 Két évenként „Csiga-túra” 

 Váltó két évenként „Művészetek kis barátai” 
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 kulturális rendezvények, fesztiválok 

 tavaszváró 

 Természetbarát nap 

 Találkozások projekt, MGYP 

 

9. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének 

vagy az intézmény igazgatójának. A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely 

cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére. További jogait a Kjt. ide vonatkozó ren-

delkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tar-

tozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott káro-

kért és hibákért. 
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Jelen szabályzat az 1. és 2. sz. Mellékletekkel együtt érvényes. 

 

Az SZMSZ mellékletei: 

1.sz.: A fenntartó által finanszírozott többletkötelezettségek az intézmény szervezeti és mű-

ködési szabályzatához 2013. szeptember 1-től. 

2.sz.: Könyvtári SZMSZ a gyűjtőköri, könyvtárhasználati szabályzattal és a tankönyvtári sza-

bályzattal, valamint a könyvtáros munkaköri leírásával. 

 

Rum, 2017. június 26.  

 

 Domjánné Éder Marietta 

 intézményvezető 
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10. VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK: 

 

A Rum- Kastély EGYMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 16.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján a Közalkalmazotti Tanács vé-

leményezte. 

Szombathely, 2017. június 26.  

 …………………………………. 

 Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

A Rum- Kastély EGYMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁT az Intézményi Tanács a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv (továbbiak-

ban Nkt.) 25. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési in-

tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82.§ (6) bekezdése és a 

122.§ (9) bekezdése alapján véleményezte. 

Szombathely, 2017. június 26. 

 ……………………………. 

 Intézményi Tanács elnöke 

 

A Rum- Kastély EGYMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT a diákönkormányzat a Nkt 25. 

§ (4) bekezdése és a 48. § (4) bekezdése alapján véleményezte. 

Szombathely, 2017. június 26.  

 ……………………………… 

 Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

 

A Rum- Kastély EGYMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT a nevelőtestület az Nkt. 25. § 

(4) bekezdése alapján elfogadta. 

Szombathely, 2017. június 26. 

 ……………………………… 

 intézményvezető 
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Az Nkt. 25. § (4) bekezdése alapján a Szombathelyi Tankerületi Központ az fenntartója/működte-

tője nevében a Rum- Kastély EGYMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATHOZ az 3. számú mel-

lékletben meghatározott többletkötelezettséget biztosítja, és a módosított SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT 2017. június 26. 

érvénybelépéséhez egyetértését adja. 

 

Szombathely,2017. 06.26. 

 ………………………….. 

 Tankerületi igazgató 
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1. számú melléklet 

A fenntartó által finanszírozott többletkötelezettségek az intézmény pedagógiai programjának megvalósítása során 

2013. szeptember 1-től 

 

Ss

z. 
Támogatás tárgya A fenntartó által biztosított támogatás felhasználása Támogatás mértéke Megjegyzés 

1. Úszásoktatás 
Tanulók szállításának költsége, pályahasználat/belépő 

díja 

Az érettségit adó képzésben részt vevő 9. év-

folyamos tanulók számára, 12 alkalommal 

Előzetes egyeztetés, utólagos el-

számolás alapján. 

2. 

Tanulók tanév végi 

jutalmazása 
Jutalomkönyv, jutalomtárgy stb. 

Tanulónként 200,- Ft az október 1-i tanuló-

létszám alapján számolva 
 

3. Osztálykirándulás 
Pedagógusok útiköltsége, ügyeleti díja, egy múzeumbe-

lépő díja pedagógusoknak 

Osztályonként évente egy alkalommal, egy 

napos osztálykirándulás, osztályonként két 

kísérő pedagógussal 

 

4. Erdei Iskola 
Hozzájárulás a tanulók részvételi költségéhez, pedagó-

gusok útiköltsége, ügyeleti díja, szállásköltsége 

Résztvevő tanulónként 15.000,- Ft, a peda-

gógiai program alapján 
Előzetes egyeztetés 

5. 

Hagyományos ren-

dezvények, progra-

mok 

Pl. projekthét, saját szervezésű versenyek, farsang, Mi-

kulás, pályaorientációval, beiskolázással kapcsolatos 

rendezvények, diákönkormányzat rendezvényei 

Tanulónként 600,- Ft az október 1-i tanuló-

létszám alapján számolva. 

Pályaválasztási Kiállítás és Vá-

sár költségei külön egyeztetve  
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6. 

Tanulmányi verse-

nyek  

Közlönyben meghirdetett tanulmányi és művészeti ver-

senyek esetén tanulók utazási költségei, pedagógusok 

útiköltsége, ügyeleti díja, szállásköltsége (ha van) 

Szükség szerint, a továbbjutás függvényében 
Előzetes egyeztetés, utólagos el-

számolás  

7. Sportversenyek 
Diákolimpiai versenyeken a tanulók útiköltsége, peda-

gógusok útiköltsége, szállásköltsége, ügyeleti díja 
Szükség szerint, a továbbjutás függvényében 

Előre egyeztetés, utólagos elszá-

molás 

8. 

EU-s és hazai pro-

jektekhez kapcso-

lódó kötelezettsé-

gek 

Támogatási szerződésben foglalt vállalások támogatása Megállapodás szerint Előzetes egyeztetés szerint 

9.  

Iskolai jubileumi 

rendezvény 
Terembérleti díj 25, 50, 75 stb. éves évforduló esetén A terembérlet összege 

Ha nincs a Tankerület más intéz-

ményében lehetőség, előzetes 

egyeztetés 

10. 

Külföldi szakmai 

tanulmányutak 

Két tanítási nyelvű/nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó 

tanulmányutak pedagógus-költségei 

Kísérő pedagógusok útiköltsége, ügyeleti 

díja. 

Csak az alapító okirat szerint két 

tanítási nyelvű és a nemzetiségi 

oktatás esetén 
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2. számú melléklet: Könyvtár SZMSZ 

 

 „Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai programjának 

megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek 

használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár 

pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység. Az iskolai, kollégiumi könyvtár 

SZMSZ-e szabályozza működésének és igénybevételének szabályait. E rendelet határozza meg 

azokat az előírásokat, amelyeket minden iskolai, kollégiumi könyvtár működtetésénél meg kell 

tartani, továbbá amelyek figyelembevételével a könyvtár igénybevételével és használatával kap-

csolatos rendelkezéseket el kell készíteni.” 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 163.§) 

 

1. A könyvtárra vonatkozó adatok 

 

1.1.Azonosító adatok: 

 

Neve:    Szombathelyi Tankerületi Központ VA2401 

Rum – Kastély EGYMI Iskolai Könyvtára 

Székhelye:   9766 Rum, Rum-kastély, Kastélypark 1.  

Levelezési cím: 9766 Rum, Rum-kastély, Kastélypark 1. 

Telefon/Fax:  06-94-579-020; 06-94-579-021 

Könyvtár létesítésének időpontja: 1978. november 1. 

 

1.2.A könyvtár fenntartása 

 

A könyvtár fenntartója: Szombathelyi Tankerületi Központ VA2401 

Felügyeleti szerve: Szombathelyi Tankerületi Központ VA2401 

Szakmai felügyelet: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgál-

tató és Kutató Központ Szakmai Szolgáltató Intézményegység 

 

1.3.Intézmény alaptevékenysége, működési sajátosságok 

 

Középsúlyosan értelmi fogyatékos (értelmi akadályozott), autista és súlyosan halmozottan sé-

rült gyermekek óvodai, alap és középfokú oktatása, nevelése, gyermek-és diákotthoni ellátása. 

Tanulók létszáma: általában 80-100 fő  

 

1.4.A könyvtár működését biztosító törvényi háttér 

 

•   2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)  

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

nevelési intézmények névhasználatáról 

•  32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról az 1997. 
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évi CXL. törvényt a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-

lődésről; 

•  2013. évi CCXXXII. törvény A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

•  243/2003. (XII. 17.) Korm. rendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról; 

• 3/1975. (VIII. 17) KM-PM együttes rendeletét a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltáro-

zásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról; 

• 110/2012. Kormányrendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-

sáról 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

•  48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről 

•  501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 

közreműködők kijelöléséről 

•  17/2014. (III.12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tan-

könyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Az iskola pedagógiai programja.  

 

2. A könyvtár feladatai  

 

2.1.A gyűjteményének folyamatos fejlesztése, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

- könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

2.2. Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata 

- a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

- tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

  szolgáltatásokat  ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

  dokumentumairól , szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

2.3. Az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebo-

nyolításában. 

- Az iskolai, kollégiumi könyvtár gyűjteményét a helyi pedagógiai programnak 

megfelelően , a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni. 

- A köznevelési intézmény számára javasolt dokumentumokat a könyvtári nyilvántartásba 

kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell 

vezetni.  
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3. A könyvtár állományának gyűjteményszervezése  

 

Gyarapítás: a könyvtár állománya vétel, ajándék és felajánlás útján gyarapodik 

 

4. A könyvtár állományának nyilvántartása 

 

1. Végleges nyilvántartás formája: leltárkönyv (egyedi) 

2. Időleges nyilvántartás formája: kardexlap 

 

5. A könyvtár állományának elhelyezése 

 

Az intézmény korlátozott lehetőségei és speciális adottságai miatt a könyvtár állományának 

elhelyezése két helyiségben valósítható meg. A földszinti részben a tanári szoba termében a 

könyvállomány szakirodalmi része és a tanári segédanyagok kerültek elhelyezésre. Az emeleti 

helyiségben kapott helyet a kézikönyvtár, a gyermekirodalom, a szépirodalom, és az ismeret-

közlő irodalom, a tankönyvek. Intézményünk tanulói középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 

súlyosan-halmozottan sérült gyermekek. Számukra speciális könyvek készülnek, amelyekben 

önállóan nem, csak gyógypedagógus segítsége és irányítása mellett képesek dolgozni. A tanu-

lók fogyatékosságuk miatt tankönyv és egyéb könyvek kölcsönzésére nem képesek. A tanórák-

hoz szükséges tankönyveket a gyógypedagógus kölcsönzi ki és egész évben használja, egyéb 

segédanyagok kölcsönzése folyamatos a tanév során. Az emeleti helyiségben nyílik mód a cso-

portos foglalkozások megtartására és a folyóiratok olvasására.  

 

6. A könyvtár kapcsolatai 

 

 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató  

Központ Szakmai Szolgáltató Intézményegység 

 Berzsenyi Dániel Könyvtár Szombathely 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár  

            Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

 a megyében működő iskolai könyvtárak 

 

Ezen könyvtárak szolgáltatásaira- elsősorban a gyógypedagógusok részére- illetve állománya-

ira, valamint szakszerű segítségnyújtásukra számítunk. 

 

7. A könyvtár szolgáltatásai 

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait rögzíti a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 

Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt lehetővé tegye a gyűjteménye 

használatát. 

Az intézmény tanulói és dolgozói számára a beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díj-

talan 
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8. A könyvtárhasználók köre 

 

 az iskola tanulói/ értelmileg akadályozott, autista és súlyosan halmozottan sérült tanu-

lók/ 

 az intézmény pedagógusai 

 az intézményben dolgozó adminisztratív és technikai munkát végző személyek 

 

9. A könyvtárhasználat módjai 

 

 helyben használat 

 kölcsönzés a pedagógusok és a dolgozók számára 

 csoportos használat – középsúlyos értelmi fogyatékos, autista és súlyosan- halmozottan 

sérült tanulók pedagógus kíséretében  

 

10. Helyi sajátosságok 

 

Az intézmény tanulóinak értelmi akadályozottsága, autizmusa és súlyosan-halmozottan sérült-

sége miatt a könyvtár használata számukra csak a pedagógus együttműködésével és irányításá-

val valósulhat meg. Könyvet nem kölcsönöznek, mivel önállóan nem képesek a használatra, 

állandó pedagógusi irányításra szorulnak. A tanulók nagyon kicsi százaléka képes az önálló 

olvasásra és az olvasottak értelmezésére. A tanulók főleg képeskönyveket, leporellókat és a 

tananyaghoz kapcsolódó könyveket, DVD-ket, programokat használnak.  

A könyvtárban elhelyezett számítógép, interaktív tábla használata a tanulók számára tanári se-

gítséggel, felügyelettel elérhető. 

A feltárási szabályzat a tanulók értelmi képességei miatt nem használható, ezért mellékletként 

nem csatoljuk. 

 

11.  Szolgáltatások biztosítása 

 

- a könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használata 

- az intézmény speciális eseteiből adódó igények maradéktalan megvalósításának előse-

gítése (irodalomjegyzék készítése, az új gyógypedagógiai dokumentumok ismertetése)  

- kölcsönzés (könyv, hanganyag, elsősorban a felnőtt dolgozók részére)  

- könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása szükség esetén  

- kölcsönzési nyilvántartás vezetése 

 

12.  Könyvtár- pedagógiai tevékenységek  

 

Az intézmény speciális helyzetéből adódóan a könyvtár- pedagógiai tevékenységek a tanulók 

szempontjából egyedi elbírálást igényelnek. Mivel ezen közösségben középsúlyos értelmi fo-

gyatékos, autista és súlyosan halmozottan sérült tanulók élnek, számukra legfontosabb feladat, 

hogy a társadalomba való minél egyszerűbb és gördülékenyebb beilleszkedést elősegítsük. A 

tanulók ismerkedjenek meg a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel. Képességeiknek megfelelően 

használják a könyvtári könyveket, ismereteiket bővítsék, a könyveken keresztül táruljon eléjük 
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a világ ismeretlen része. Az olvasóvá váló tanulók minél közelebb kerüljenek az olvasás nyúj-

totta élményekhez, gazdagítsa érzelmi világukat, tudják másokkal megosztani ezen úton szer-

zett élményeiket. 

Pedagógus kíséretében rendszeresen látogassák a könyvtárat, amely gondos előkészületek és 

felkészülés során sikerélményt nyújthat a tanulóknak.  

A pedagógusok számára biztosítsa az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár teljes eszköztá-

rát, a tájékoztatást és a különböző szolgáltatásokat. 

 

13.  A könyvtár nyitva tartási rendje 

 

Nyitva tartás: Az intézmény tanítási rendjében az igényeknek megfelelően, szükség szerinti 

ellátás. 

 

14.  Záró rendelkezés 

 

A nevelési- oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az 

iskolai könyvtár működési rendjét. 

A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtárosra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők körére és 

mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek. 

A szabályzat gondozása a könyvtáros feladata, aki köteles  

- a jogszabályok változása esetén, továbbá 

- az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges módosításokra javaslatot tenni 

A szabályzatot az igazgató a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 

 

 

15.  Az iskolai könyvtári SZMSZ mellékletei 

 

1. gyűjtőköri szabályzat 

2. könyvtárhasználati szabályzat 

3. tankönyvtári szabályzat 

4. könyvtáros munkaköri leírása 

5. feltárási szabályzat (katalógusszerkesztési szabályzat) (lásd: Helyi sajátosságok) 

 

 

 

Készítette:       Jóváhagyta: 

 

 

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

 Angler Éva  Domjánné Éder Marietta 

 könyvtáros  igazgató  
 

 

 Rum, 2017. június 26. 
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Rum – Kastély EGYMI Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata 

 

Jogszabályok:  

20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (2)/g), ennek kötelező mellékletei pedig 

(163.§.167.§.) 

 

1. Az iskolai könyvtár feladataival összefüggő gyűjtési tevékenységek 

1.1 Gyűjtés köre 

1.2 Gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai 

1.3 Dokumentum típusok 

1.4 Könyvtár állomány részei  

 

1.1Gyűjtés köre 

 

A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat főgyűjtőköri és mellékgyűjtőköri 

szempont szerint kell gyűjteni. 

A könyvtár főgyűjtőkörébe tartozó könyvek, dokumentumok az 1.2. pontban felsorol-

tak. 

A könyvtár mellékgyűjtőkörébe tartozó könyvek dokumentumok 1.2.1. pontban felso-

roltak. 

 

1.2 Gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai 

 

A teljesség igényével folyamatosan gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok 

közül a következőket:  

 

- alap és középszintű általános lexikonok 

- alap és középszintű enciklopédiák 

- a tantárgyakhoz, tananyaghoz kapcsolódó alapszintű segédkönyvek, ismeret-

közlő művek 

- a középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, súlyosan halmozottan fogyatékos ta-

nulók nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek  

- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

- családjogi, gyermek- és ifjúságvédelmi jogszabályok, rendeletek és azok gyűj-

teményei 

- középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, súlyosan halmozottan sérült tanulók ta-

nulását elősegítő gyógypedagógiai tankönyvek, tartós tankönyvek, munkafüze-

tek, feladatlapok, tanári kézikönyvek, útmutatók 

- a pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei (pedagógiai lexikonok, 

pszichológiai szakszótár, fogalomtárak, enciklopédiák)  

- a pedagógia határterületeinek összefoglaló kézikönyvei (gyógypedagógia, 

pszichológia, szociológia, jog) 

- a differenciált bánásmód pedagógiája, módszertana 

- a mindennapi pedagógiai gyakorlatot segítő tanári kézikönyvek, módszertani 

segédkönyvek 
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- általános lélektan, fejlődéstan, a gyermek- és ifjúkor lélektana 

- oktatási jogszabályok, családjog 

- gyermek- és ifjúságvédelem, családgondozás 

- az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok 

- az iskola pedagógiai dokumentumai 

 

Erős válogatással gyűjti magyar nyelven az iskola céljait, feladatait, pénzügyi, tárgyi 

szempontokat figyelembe véve: 

 

- a tananyaghoz közvetve kapcsolódó, a tantárgyi ismeret tartalmakat, elmélyítő 

forrásokat 

- családi életre neveléssel, személyiség formálással foglalkozó művek (értelmi, 

érzelmi, esztétikai nevelés) 

- a mindennapi életre való felkészítés ismeretei: az egészséges életmód ismeretei-

nek elsajátítása, a higiénével kapcsolatos általános tudnivalók ismerete, felnőtté 

válás folyamata, párkapcsolatok, a lehetőségekhez mérten az önálló munkavég-

zéshez való felkészítés, a társadalmi érintkezés alapvető szabályainak elsajátítá-

sát nyújtó ismeretek 

 

1.2.1. Mellékgyűjtőkörébe tartoznak azon dokumentumok, amelyek segítik a tantestü-

let illetve a tanulók mindennapi művelődését, ismeretszerzését: 

 

- életrajzi lexikonok 

- egynyelvű és többnyelvű szótárak (értelmező, idegen szavak, helyesírási, szino-

nima) 

- lírai, prózai és drámai antológiák 

- klasszikus kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

- népköltészet, meseirodalom és azok gyűjteményes kötetei 

- gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélések, versek 

- mérési, értékelési szakirodalom, segédletek 

- a tanítási órán kívüli foglalkozások dokumentumai 

- munkaviszonnyal, munkarenddel, munkaügyi vitákkal, munkaidővel, munkavé-

delemmel kapcsolatos dokumentumok 

- az intézményi költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő dokumentumok 

- pedagógiai, tantárgymódszertani lapok (minimális mennyiségben, támaszkodva 

az elektronikus elérésre, a pedagógiai szakkönyvtárakra) 

- ismeretterjesztő dokumentumok az egyes tanított tudományágakból 

- zenei irodalom (hanganyag) 

 

1.3. Dokumentum típusok 

 

A könyvtár gyűjtőköre magába foglalja az iskola feladatainak ellátásához szükséges 

alább felsorolt dokumentum típusokat:  

 

- könyv és könyv jellegű kiadványok 

- folyóirat jellegű kiadványok 
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- hangzó dokumentumok (hangkazetta, CD) 

- elektronikus dokumentumok (DVD, programok) 

 

1.4. A könyvtár állományrészei   

 

 
Záradék: 

 

A könyvtár a tanulók sérüléseit, fogyatékosságuk típusait szem előtt tartva a speciális 

jellegű könyvek, folyóiratok, elektronikus anyagok beszerzését helyezi előtérbe. 
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Rum – Kastély EGYMI Könyvtárának 

Könyvtárhasználati Szabályzata 

 

 
 

A Rum – Kastély EGYMI Könyvtára gyűjteményeivel, szolgáltatásaival, eszközeivel az is-

kola, a kollégium igényeit szolgálja. 

 

1.Gyűjtemény és könyvtárhasználók köre 

   - az iskola tanulói 

   - az intézmény pedagógusai 

   - az intézményben dolgozó adminisztratív és technikai munkát végző személyek 

 

Az iskolai könyvtárba az intézmény tanulói és dolgozói számára a beiratkozás ingyenes, a 

szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

2.  A könyvtár szolgáltatásai és azok igénybevételének szabályai 

 

   2.1. Helyben használat 

A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

   - kézikönyvtári könyvek 

   - folyóiratok 

   - audiovizuális és elektronikus dokumentumok 

 

2.2. Kölcsönzés 

    

Kölcsönzés a pedagógusok és a dolgozók számára biztosított. Intézményünk tanulói értelmi 

képességeik miatt az önálló kölcsönzésre nem képesek, ezért pedagógus vagy gyógypedagó-

giai asszisztens segítségével használják a könyveket, számukra a pedagógus vagy a gyógype-

dagógiai asszisztens kölcsönöz. 

 

Kölcsönzés szabályai: 

- a könyvtár állományából csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet 

-  a könyvtárból bármely kölcsönözhető dokumentumot csak a könyvtáros tudtával és en-

gedélyével lehet kivinni 

- a kölcsönzési idő az egész tanévre kiterjedhet, ha a könyvtárban több példány is található 

- a pedagógusok és dolgozók számára a kölcsönzési idő igény és szükségesség alapján ha-

tározható meg, ez lehet 3 hét vagy 1-2 hónap is 

- a kölcsönözhető dokumentumok száma a pedagógusok, dolgozók és a tanulók számára is 

korlátlan számban történhet / a tanulók értelmi képességeik miatt csak pedagógus vagy 

gyógypedagógiai asszisztens segítségével kölcsönöznek/ 

- a tanítási év végén, illetve az iskolából történő végleges távozás előtt a könyvtári tartozá-

sokat rendezni kell 

- az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan 

példánnyal pótolni vagy értékét megfizetni 

- a könyvtár raktári rendjének megőrzése érdekében a polcról leemelt könyvet a helyére 

kell visszatenni 
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2.3. Csoportos használat 

   A tanulók és tanulócsoportok csak pedagógus kíséretében használják a könyvtárat, mivel ér-

telmi képességeik miatt erre önállóan nem alkalmasak. A foglalkozások megtartásának idejét 

a könyvtárossal előre egyeztetett időpontban kell megtervezni. 

 

 

3. Tájékoztatás, információszolgáltatás 

   A könyvtáros információszolgáltatást nyújt az oktatás-nevelés, fejlesztés folyamatában fel-

merülő kérdések, problémák megoldásához, a könyvtári rendszerről és az ott fellelhető szol-

gáltatásokról. 

 

Az információszolgáltatás alapja: 

- a könyvtár gyűjteménye 

- szükség esetén más könyvtárak adatbázisa 

 

 

4. A könyvtár nyitva tartási rendje 

 

Az intézmény tanítási rendjében az igényeknek megfelelően, szükség szerinti ellátás. 

   

 

 

5.A könyvtári viselkedés szabályai 

 

- a könyvtárban a tanulók csak pedagógus vagy gyógypedagógiai asszisztens felügyelete 

mellett tartózkodhatnak 

- a tanulóktól a tőlük elvárható viselkedési normákat a velük lévő pedagógusok vagy 

gyógypedagógiai asszisztensek maradéktalanul várják el 

-  a könyvtárban tartózkodóknak kötelességük vigyázni az ott található könyvekre, folyó-

iratokra és elektronikus eszközökre, dokumentumokra egyaránt  

- a könyvtárban az étkezés nem megengedett 

- a könyvtár rendjének és tisztaságának megőrzése minden ott tartózkodónak kötelessége 

- a könyvtár helyének jellegéhez mérten a fegyelmezettség, a megfelelő magatartás, a 

szükséges csend és a rend megtartása minden esetben elvárható és megkövetelendő 

 

 

A könyvtárhasználat szabályait a tanulókkal meg kell ismertetni a képességeiknek megfelelő 

szinten. 
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Rum – Kastély EGYMI Iskolai Könyvtárának Tankönyvtári Szabályzata 

 

 

 
1. Jogszabályi háttér: 

 

  2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről  

 2013. évi CCXXXII. törvény A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tan-

könyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (4/2017. EMMI 

rendelettel módosítva) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 a 3/1975. (VIII. 17) KM-PM együttes rendeletét a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról; 

 

A tankönyvtári szabályzat a könyvtári SZMSZ melléklete. 

 

 

2. Intézményi sajátosságaink 

   

Az intézmény tanulóinak értelmi akadályozottsága, autizmusa és súlyosan-halmozottan sérült-

sége miatt a könyvtár használata számukra csak a gyógypedagógus együttműködésével és irá-

nyításával valósulhat meg. Könyvet nem kölcsönöznek, mivel önállóan nem képesek a haszná-

latra, állandó gyógypedagógusi irányításra szorulnak. A tanulók nagyon kicsi százaléka képes 

az önálló olvasásra és az olvasottak értelmezésére. A tanulók főleg képeskönyveket, leporelló-

kat és a tananyaghoz kapcsolódó könyveket, DVD-ket, programokat használnak. 

A tankönyveket a tanulók számára a gyógypedagógus kölcsönzi ki. Az intézmény speciális jel-

legét illetően a tankönyvek is ehhez a sajátos helyzethez vannak igazítva. A tanulók számára a 

tankönyvek általában 2 tanévi időtartamra készülnek, de a tanulók értelmi akadályozottsága 

miatt a tankönyveket hosszabb ideig is használják, mint 2 tanév. A tankönyvek felépítését te-

kintve is speciális a helyzet, mivel a tankönyvek kevés szöveget és sok képet, piktogramot tar-

talmaznak, a képek kivághatók a feladatok elvégzéséhez. 

 

 

3. A tanuló jogai és kötelességei 

  

 - ingyenesen biztosítani a tankönyveket 

  - az értelmi képességeiknek megfelelően használják a tankönyveket 

  - vigyázzanak állagára, rendeltetésszerűen használják 

 

 

4. A könyvtár feladata az állományba vétellel és a kölcsönzéssel kapcsolatban 
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4.1. Az intézményi sajátosságokra való figyelemmel a tanulók számára ingyenesen biztosított 

tankönyvek nem alkotnak külön gyűjteményt.  

/ lásd: intézményi sajátosságok/ 

A tankönyvek esetenként az egyedi leltárkönyvben kerülnek állományba vételre. 

 

4.2. A tanulók a gyógypedagógustól veszik át a tankönyveket a tanórák idejére és a tanóra be-

fejeztével a tanulók a gyógypedagógusnak visszaadják a tankönyveket. 

 

5. A tankönyvfelelős és a könyvtáros együttműködése 

 

- a tankönyvfelelős a megrendelt tankönyvek adatairól tájékoztatja a könyvtárost 

- a tankönyvtelelős az igényelt tankönyvekről listát készít a könyvtár részére 

 

 

Záradék: A könyvtár a tanulók számára törekszik minden olyan tankönyvet biztosítani, amely 

hozzájárul a fejlődésükhöz és a társadalomba való minél könnyebb beilleszkedéshez. 
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Rum – Kastély EGYMI könyvtárosának munkaköri leírása 

 

 

Az iskolai könyvtár felelős vezetője, munkája pedagógiai tevékenység, ezért állandó kapcso-

latban áll a szakmai munkaközösségekkel, osztályfőnökökkel. A pedagógusokra vonatkozó ál-

talános munkaköri leírásban foglaltakon túl a következő feladatokat kell ellátnia: 

 

A könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatok: 

 Megteremti a működéshez szükséges feltételeket. 

 Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és a könyvtár külső kapcsolatait. 

 Részt vesz a könyvtár átadásában, az időszakos vagy soros leltározásban. 

 Nevelőtestületi vagy egyéb értekezleten képviseli a könyvtárat. 

 Részt vesz továbbképzéseken, szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 

 Kapcsolatot tart más könyvtárakkal. 

 Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem. 

 Tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről. 

 Gondoskodik a gyűjtőkör szerinti folyamatos, tervszerű állománygyarapításról.  

 Beszerzi a dokumentumokat, az egyedi leltárkönyvet naprakészen vezeti. 

 Az állományt rendszeresen gondozza, kigyűjti az elhasználódott, tartalmilag elavult do-

kumentumokat, elvégzi ezek törlését a szabályzatnak megfelelően, erről jegyzőköny-

vet készít. 

 Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

 Biztosítja az állomány egyéni és csoportos helyben használatát. 

 Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztat a könyvtári szolgáltatásokról, 

végzi a kölcsönzést. 

 Figyeli a pályázati lehetőségeket, lehetőség szerint pályázatokat készít. 

 A felhasználható tankönyvállományról tájékoztatást ad a tankönyvfelelősnek. 

 


