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A Nemzeti Köznevelési Törvény – 2011. évi CXC. tv. (NKT) és a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályai alapján a 
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési 
Szabályzata az alábbi: 

1. Általános rendelkezések 
Az iskola jogállása és képviselete 

Az iskola Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által alapított köznevelési 
intézmény. Az intézmény működtető szerve az intézmény fenntartója a Belső-pesti Tankerületi 
Központ (1071 Budapest, Damjanich u.6.) 
 
 
Az iskola 

 neve:    Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium 

 székhelye:   Budapest, IX, Lobogó 1. Tel: 280-5994 
 tagintézménye: Budapest, IX,. Toronyház u. 21. Tel: 280-6240 

 
 telephelye:                   Budapest, IX, Napfény u. 3. Tel: 280-6829 

 tagintézményei: Általános iskolai 
tagintézmény+Tanuszoda (Lobogó u. 1.) Gimnáziumi 
tagintézmény,+Jégcsarnok (Toronyház u. 21.) 

 OM azonosítója: 035284 
 e-mail címe: titkar.alt@weores-bp.sulinet.hu, titkar.gimn@weores-bp.sulinet.hu 
 honlapja: www.weores-bp.sulinet.hu (tartalmazza az iskola alapdokumentumait: 

Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) 
 
Az iskola bélyegzője: 
 
 
Az iskola alap- és kiegészítő tevékenysége: 

Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (alapfokú oktatás, 
általános középfokú oktatás). 
Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:, napközis és tanulószobai ellátás, 
iskolai intézményi étkeztetés, intézményi vagyon működtetése, sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált nevelése elsősorban az iskola beiskolázási körzetében élő tanköteles 
gyermekek számára, belső vizsgarendszer működtetése a vizsgaszabályzat szerint, 
drámapedagógia, képesség-kibontakoztató felkészítés, sportlétesítmények (tanuszoda, 
jégcsarnok) működtetése, korcsolyaoktatás, szabadidős korcsolyáztatás, úszásoktatás a 
tanköteles korosztály számára adott körzet szerint) 

Az általános iskolai képzésben kötelező beiskolázási körzet van kijelölve Budapest, IX. 
kerület József Attila lakótelepén, ettől eltekintve szabad (országos) beiskolázású intézmény. 

 
Az évfolyamok száma 

 nyolc évfolyamos általános iskolai képzés 
 négy évfolyamos gimnáziumi képzés  
 nyelvi előkészítő évfolyammal bővített négy évfolyamos gimnáziumi képzés 
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2. A tanév helyi rendje 
(A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. § alapján) 

2.1. Az iskolai munkaterv határozza meg a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján az 
iskolai tanév helyi rendjét. Ehhez kikérjük az iskolai szülői szervezet (közösség), a tanulókat 
érintő programokat illetően az iskolai diákönkormányzat véleményét is. Az iskolai 
munkatervben kell meghatározni: 

a) az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását; 
b) a szünetek időtartamát; 
c) az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak 
emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.),1956-os forradalom 
(október 23.) a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt 
áldozatainak [április 16.], nemzeti összetartozás napja (június 4.) vagy az iskola hagyományai 
ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját; 
d) a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját és módját 
e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek témáját és időpontját; 
f) a gyermekek, tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata 
időpontját. 

2.2. Az iskola munkatervét az igazgató vagy az általa megbízott magasabb vezető készíti elő, s 
tervezetét  a nevelőtestület rendelkezésére bocsátja. A munkatervet a nevelőtestület fogadja el, 
a munkaközösségek saját munkatervükkel ezt kiegészítik. Az intézmény munkaterve 
tartalmazza továbbá az osztályfőnöki, fejlesztőpedagógusi, iskolapszichológusi munkaterveket 
is. Az iskola szeptemberben készíti és fogadja el munkatervét, amelyet a fenntartónak az általa 
kért időpontban megküld. 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek, 
tanulók felügyeletéről. 

 

3. A működés rendje 
(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 

3.1. Az iskola nyitva tartása, a gyermekek, a tanulók fogadásának rendje 

Az általános iskolai épületek közül a Napfény u. 3. épület szorgalmi időben (hétfőtől péntekig) 
6.45-től 17,00-ig, a Lobogó u. 1. épület szorgalmi időben 6.45-től 20.30-ig, a tanuszoda 
szombaton és vasárnap 7.30-tól 14.00-ig tart nyitva. A gimnáziumi épületek közül a Toronyház 
u. 21. épület 7,30-tól 20.00 óráig, (a jégpálya 22.00-ig), szombaton a jégpálya 7.30-22.00-ig és 
vasárnap 8.30-22.00-ig tart nyitva. Az igazgató döntése szerint az épületek ettől eltérő 
időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. Az iskola rendjére (szorgalmi 
időben) az általános iskolában 7,30-tól 14 óráig ügyeletes tanárok vigyáznak, a gimnáziumban 
8,00-tól 16 óráig ugyanezen ügyeletfajta indokolt esetben megszervezhető.  

Az iskolába érkező gyermekeket, tanulókat az ügyeletes tanár érkezéséig a portás fogadja, s ők 
az előtérben tartózkodnak. Az általános iskolában 7.00-tól, a gimnáziumban 8,00-tól az 
ügyeletes tanár felügyelete alatt állnak, és vagy az udvaron vagy az első tanóra osztálytermében 
vagy a folyosón tartózkodnak. 

A tanuló legkésőbb az első tanítási óra kezdete előtt 10 perccel érkezik az iskolába. Ez alól 
kivételt jelent, ha az órarendben a szülői szervezet egyetértésével az első óra 7.25-kor kezdődik 
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(„nulladik óra”). Ebben az esetben a tanulónak a becsengetésig kell a foglalkozás helyére 
érkeznie. 

A tanuló az iskolaépületen kívül tartott foglalkozásoktól vagy rendkívüli esettől eltekintve a 
tanítási órák ideje alatt csak a szülő/gondviselő személyes vagy írásbeli kérésére, az 
osztályfőnök engedélyével (távolléte esetén az osztályfőnök-helyettes vagy az iskolavezetők 
valamelyikének engedélyével) hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben az igazgató 
vagy igazgatóhelyettes ad engedélyt az iskola elhagyására, s egyidejűleg gondoskodik a kiskorú 
tanuló szülőjének/gondviselőjének tájékoztatásáról. 

A kötelező tanítási órák befejezése után a tanulók a tanulás segítésére, érdeklődésük 
kielégítésére vagy a szabadidő hasznos eltöltése céljából – a szabályzatoknak megfelelően – 
használhatják a könyvtárat, a sportlétesítményeket, látogathatják a szakköröket és az iskolai 
rendezvényeket, igénybe vehetik a tanulószobát vagy a napközit. Saját osztálytermükben is 
tanulhatnak, vagy osztályprogramokat tarthatnak az osztályfőnökkel egyeztetett szabályok 
alapján 14.00 és 16.00 óra között. A programok vagy a tanulás nem zavarhatja a más termekben 
folyó foglalkozásokat. 16.00 óra után a tanulók az épületben csak tanári felügyelet vagy 
foglalkoztatás mellett tartózkodhatnak. 16 óra után felelős vezető távollétében a foglalkozást 
tartó vagy felügyeletet vállaló pedagógus jogosult és köteles a szükséges intézkedések 
megtételére. 

A napközi csoportok foglalkozása a tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendje 
szerint kezdődik és 16 óráig tart. 

Az iskola hivatalos nyitva tartása utáni időben az ajtók zárását a szolgálatos portásnak 
ellenőrizni kell. - A hivatalos nyitva tartáson túl (beleértve a szombatot és vasárnapot is) iskolai 
dolgozó vagy tanár csak bejelentéssel tartózkodhat. Az általános iskolában az egyes termeket 
tanórán kívül zárva kell tartani. Ha oda a teremben egyébként nem tanító tanár vagy dolgozó 
megy munkavégzés céljából, azt előzetesen egyeztetni kell az igazgatóval (pl: tanfolyam, vagy 
rendkívüli óra esetében). 
3.2. Munkarend a tanítási órák és órák közötti szünetek ideje alatt 

A tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik és 45 perces órákkal az órarend szerint folytatódik. 
(Kivételt jelent az, ha a szülők tanév eleji beleegyezésével az első tanítási órák megkezdését 
7,20-ra előrehozták.) A tanítási órákon a diákok az iskola céljainak megfelelően dolgoznak a 
pedagógusok irányításával, s a folyamatos munkát más oda nem illő eszköz használatával, 
üzemben tartásával nem zavarhatják. 

Csengetési rendünk: 

Csengetési rend: 
0. óra 7:15-7:55 
1. óra 8:00-8:45 
2. óra 8:55-9:40 
3. óra 9:55-10:40 
4. óra 10:50-11:35 
5. óra 11:45-12:30 
6. óra 12:55-13:40 
7. óra 13:50-14:35 
8. óra 14:45-15:25 
9. óra 15:30-16:10 
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A gimnázium csengetési rendje ettől annyiban tér el, hogy ott az ebédszünet a 6. óra után van. 
A 6. óra 12.40-13.25-ig tart. 

A tanítási órákat a helyi tanterv alapján kell megszervezni. A tanítási órák között szünetet kell 
tartani, s attól eltérni csak az igazgató külön engedélyével lehet. Ez alól kivételt jelentenek a 
színjáték órák, valamint az érettségi típusú dolgozatok megírására szánt tanórák. 

Az oktatás a tantárgyfelosztás és az órarend szerint osztályonként vagy csoportonként az 
osztálytermekben vagy szaktantermekben történik. A megkezdett tanórákat a tanteremben 
megzavarni, a pedagógust vagy a tanulót a tanítási óráról kihívni csak rendkívül indokolt 
esetben (fontos iskolai érdek, halaszthatatlan családi ügy, fegyelmi eljárás vagy a tanulók és a 
pedagógus biztonságának érdekében) lehet. A tantermek rendeltetésszerű használatáért 
tanórákon az illetékes pedagógus a felelős. Az osztálytermek rendjéért, a hetesi feladatok 
megszervezéséért az osztályfőnök a felelős. A tanulók az általuk használt bútorokért, az 
osztályterem épségéért felelősek. Az osztálytermeket a tanulók érdeklődésüknek, az 
osztályközösségre jellemzően díszíthetik, de a jó ízlés, a rend és a tisztaság kötelező. Az 
osztálytermekben okozott károkat (beleértve a festésben a tanulók hibájából származó 
esztétikai károkat is) a kárt okozó tanulónak vagy az osztálynak meg kell téríteni, vagy ki kell 
javítani. (Ha halasztható, legkésőbb a tanév végére.) 

Az iskola igazgatója – munkatársai bevonásával – gondoskodik arról, hogy az iskola épülete, 
valamennyi létesítménye és helyisége megfelelő tárgyi feltételeket biztosítson a munkához, 
egyben megfeleljen a nevelési, egészségügyi és biztonságtechnikai követelményeknek. 

A szaktantermekben, tornateremben és az uszodában a tanulók csak tanárok jelenlétében 
tartózkodhatnak. Berendezéseket, műszereket csak tanárok felügyelete mellett használhatnak. 

Minden megtartott tanítási órát a pedagógusoknak sorszámmal ellátva a megfelelő naplóba kell 
bevezetni. (Ha a napló nincs a tanítási órán, legkésőbb az adott tanítási hét utolsó munkanapján 
16.00 óráig. A szakköri foglalkozásokról is hasonló módon kell naplót vezetni.) A hiányzó 
tanulók neveit a haladási naplóba kell bejegyezni és minden órán jelölni. Minden tanítási (vagy 
tanítás jellegű foglalkozásokkal eltöltött) napot sorszámozni kell. A sorszámozásért, valamint 
a naplók általános részeinek kitöltéséért az osztályfőnök felelős. 

Kötelező tanítási órák alatt a naplót az osztályteremben a tanárnál, vagy a tanári szobában kell 
tartani. A tanulói szaktárgyi teljesítmények értékelésére szolgáló osztályzatokat azonnal be kell 
írni a napló megfelelő részébe. Napló hiányában (pl. csoportbontásos órák esetén) legkésőbb a 
hét utolsó munkanapján kell bejegyezni (ez esetben a tanárnak külön nyilvántartást is kell 
vezetni az osztályzatokról az ellenőrizhetőség érdekében). 
3.3. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 
iskolával 

Az iskolával jogviszonyban nem álló személy csak az igazgató vagy igazgatóhelyettesek 
engedélyével léphet be az iskola épületébe. Jövetele célját a portásnak kell jelezniük, aki ezután 
a beléptetésre engedélyt kér az iskola benntartózkodó vezetőjétől. A szülők gyermekeiket az 
előtéri helyiségig kísérhetik, illetve addig jöhetnek be értük. Kivételt képeznek a szülői 
fogadóórák és értekezletek időpontja, vagy ha a tanulók szüleinek indokolt esetben arra az 
osztályfőnök engedélyt ad. Kivételt jelent továbbá, ha az iskolával jogviszonyban nem álló 
személy hivatalos ügyek intézésére kíván az iskola titkárságán megjelenni. A jogosulatlanul 
benntartózkodó személyeket az ügyeletes vezető vagy ügyeletes pedagógus a portással 
együttműködve kiutasítja az épületből. 
3.4. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán 
kívüli foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozás a napközis és tanulószobai 
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foglalkozás; a szakkör, az iskolai sportkör; a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi 
bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap; továbbá az iskola pedagógiai 
programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy 
csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, erdei iskolai program, a kulturális, 
illetőleg sportrendezvény. 

A szakkörök, sportkörök, felvételi előkészítő foglalkozások megszervezését az iskola bármely 
tagjának kezdeményezésére az igazgató engedélyezheti, ha az megfelel az iskola pedagógiai 
elveinek és minden tekintetben biztonságosan folytatható. Szakkört, sportkört, felvételi 
előkészítő foglalkozást csak az iskola alkalmazásában álló nagykorú személy vezethet, vagy ha 
más személy vezetése mellett az iskola alkalmazottja felelősséget vállal annak megfelelő 
működéséért. A szakkör, sportkör, felvételi előkészítő foglalkozás működéséről naplót kell 
vezetni feltüntetve abban, hogy kik vesznek részt annak munkájában. A szakkör, sportkör, 
felvételi előkészítő foglalkozás tagja az lehet, akinek jelentkezését – a pedagógiai szempontok 
és a jogszabályban előírt órateher-korlátok figyelembevételével - annak vezetője elfogadja.  

Tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, 
bajnokságok szervezését, illetve az azokon való részvételt az iskola pedagógiai programjának 
szellemében a munkaközösségek kezdeményezhetik, s azokat a nevelőtestület az iskola 
munkatervében fogadja el. A versenyekre a tanulóknak nevezniük kell. A nevezéseket a 
meghirdető munkaközösség által kijelölt versenyvezető fogadja el a pedagógiai szempontok 
figyelembe vételével. A versenyeket oly módon kell megszervezni, hogy azok a helyi 
tantervben előírt tanulmányi munkát ne akadályozzák. A versenyeken méltó módon résztvevő 
tanulókat dicséretben, jutalomban kell részesíteni. A versenyt szervező, vezető és arra felkészítő 
pedagógus munkáját az iskola anyagi lehetőségeinek függvényében el kell ismerni. 

Az iskola kötelező jellegű tanórán kívüli foglalkozást állapíthat meg a pedagógiai programban, 
a helyi tantervben, illetve annak megfelelő módon az éves munkatervben, illetve tanmenetben. 
(Ilyenek például az erdei iskola vagy a tanulmányi kirándulás.) A kötelező jellegű tanórán kívüli 
foglalkozás szervezésekor figyelembe kell venni a jogszabályban előírt órateher-korlátokat, s 
azt, hogy az azon való részvétel nem róhat anyagi terhet a tanulóra, illetve családjára. 

Az iskola tanítási időben, nem kötelező jelleggel szervezhet olyan tanórán kívüli foglalkozást, 
(pl. tábort) melynek során a tantervben szereplő tananyag átadására is sor kerül, ám ebben az 
esetben biztosítja azt, hogy az azon részt nem vevő tanulók ugyanazt a tananyagot többlet terhek 
nélkül az iskolában elsajátíthatják. 

A kulturált szórakozást szolgáló alkalmi jellegű iskolai rendezvények kezdeményezője lehet a 
diákönkormányzat vagy valamely osztályközösség. A rendezvény engedélyezését legalább egy 
héttel korábban kérni kell az igazgatótól. Ilyen rendezvény abban az esetben engedélyezhető, 
ha az iskola alkalmazásában álló személy felelősséget vállal a rendezvénynek az iskola 
pedagógiai elveit nem sértő, a személyi és anyagi biztonságot nem veszélyeztető lefolyásáért. 
3.5. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok 

Minden tanév folyamán ünnepséget, megemlékezést tartunk nemzeti ünnepeinken, illetve 
egyéb jeles alkalmakkor (szalagavató, a 8. és 12. évfolyam ballagása). Az ünnepélyek egy 
részét iskolagyűlés formájában, másokat osztály szinten tartjuk, továbbá szervezünk ünnepi 
eseményeket a tanulók számára nem kötelező jelleggel is. Ünnepélyeinken – a Házirendben 
előírtak szerint – az előírt viselet a fehér ing vagy blúz, sötét színű nadrággal illetve szoknyával. 
Tartalmas programokkal ünneplünk a népszokások jeles napjain (karácsony, húsvét, farsang, 
pünkösd, Luca-nap, Mikulás) a különböző világnapokon (anyák napja, nőnap, egészségnap, 
környezetvédelmi nap, kihívás napja, madarak és fák napja, stb.). Részt veszünk a kerület által 
meghirdetett ünnepélyeken és diák-akciókban. 
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Iskolánk hagyománya, hogy névadónk tiszteletére minden évben programsorozatot tartunk 
művészeti, tudományos és sportversenyekkel. Névadónk iránti tiszteletünket fejezi ki az is, 
hogy elvállaltuk sírjának gondozását, valamint hogy könyvtári hagyatékát gondozzuk. 

 
3.6 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése szolgálja az iskola jogszerű működésének biztosítását, 
a nevelő-oktató munka eredményességét, az iskolairányítás és - fejlesztés, az iskolai stratégia 
megalapozottságát, a pedagógiai munka értékelésének, a jutalmazásnak és elmarasztalásnak a 
megalapozottságát. 

Az iskolán belüli általános ellenőrzési feladatokat, valamint az ellenőrzést végző és ellenőrzött 
dolgozók jogait és kötelességeit a Belső ellenőrzési szabályzat c. igazgatói utasítás határozza 
meg. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 
végző, illetve ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső 
ellenőrzési terv határozza meg, melynek elkészítéséért az igazgató felelős. A tervben minden 
tanévben szerepelnie kell az új kollégák ellenőrzésének. A nevelő és oktató munka belső 
ellenőrzésére jogosultak: az igazgató, a gimnáziumi tagintézmény-vezető, az 
igazgatóhelyettesek, tanszakasz vezetők, munkaközösség-vezetők, tanuszoda-vezető. 
Ellenőrzési szempontok a belső ellenőrzés során: 

 A nevelő-oktató munka színvonala, különösen: 
a tanítási órák felépítettsége, szervezettsége, a felkészülés alapossága, 
a tanítási órán alkalmazott módszerek alkalmassága, gazdagsága, 
a tanulók munkáltatása a tanítási órán és azon kívül, 
a tanulók magatartásának alakítása a tanítási órán és azon kívül, 
a tanítás eredményessége a helyi tanterv követelményei szerint, az ún. pedagógiai 
hozzáadott érték. 

 A tanítási órán kívüli nevelő munka, osztályfőnöki munka eredményei, a személyiség- 
és közösségfejlesztésben való hatékonyság, 

 A tanár-diák kapcsolat minősége, s a nevelési célok megvalósulására való hatása 

 A szakmai munkaközösség és a nevelőtestület munkájában való részvétel és 
eredményessége 

 A pedagógusok munkafegyelme, a tanórai, tanórán kívüli foglalkozások pontos 
megtartása 

 A pedagógiai munka jogszerűsége 

 A nevelőoktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 
 A pedagógus felelősségére bízott tanterem, szertár, eszközök stb. rendezettsége, 

használhatósága 
 
3.7. Az iskola tájékoztatási és értesítési kötelezettségei 

Az iskola honlapja tartalmazza az intézmény alapdokumentumait. (20/2012. EMMI r. 82§) 
Ezekről az érdeklődő szülőknek az iskola nyílt napján vagy kérésre előre megbeszélt 
időpontban az iskolavezetés személyesen is tájékoztatást nyújt. 

Az iskola köteles a gyermek, továbbá a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni gyermeke iskolai 
felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a gyermek, tanuló fejlődésével, tanulmányi 
előmenetelével kapcsolatos döntéséről, a működés rendjéről, továbbá minden olyan 
intézkedésről, amire jogszabály az értesítést előírja. Az iskola Házirendje rendelkezik a tanulók 
mulasztásával kapcsolatos, továbbá a gyenge tanulmányi eredményről való szülői értesítésről. 



9 
 

A gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan 
iskolai döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, továbbá kiskorú tanuló esetén 
a tanulói jogviszony keletkezésével, megszűnésével, a tanulói jogviszony szünetelésével, a 
tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentéssel, az egyes tantárgyak alóli mentesítéssel, 
a tanulmányi idő megrövidítésével kapcsolatos ügyekben. 

4. Az iskola vezetőinek, az iskola szervezeti egységeinek kapcsolatrendszere 
4.1. Az iskola tagintézményeinek kapcsolattartása 

(Az iskola tagintézményei: Általános iskola, Gimnázium, Tanuszoda, Jégcsarnok.) Az iskola 
minden tagintézményének élén felelős vezető áll, akik a két igazgatóhelyettessel kiegészülve 
rendszeresen (hetente egy alkalommal) találkoznak az ún. csúcsvezetői értekezleten, ahol 
informálják egymást a tagintézmények eseményeiről, feladatairól, megtárgyalják az 
elkövetkező hét közös programját, áttekintik az elmúlt hét terveinek megvalósulását. A 
kapcsolattartás hatékonyságát szolgálja a 2005. márciusától flottába szervezett mobiltelefon-
rendszer használata. 

Az iskola minden hónap 20-ig elkészíti a következő hónap eseménynaptárját, mégpedig oly 
módon, hogy a tanév munkaterve és az aktuális felvetések alapján a kibővített iskola-vezetési 
(KIVI) értekezleten (a hónap 20—ját megelőző hétfőn a tagok megtárgyalják és jóváhagyják. 
A teljes eseménynaptár ezután az igazgatói jóváhagyásra visszakerül az iskola székhelyére, ahol 
azt az irodavezető véglegesíti, a fenntartóhoz továbbítja és az iskola dolgozói (minden 
közössége) számára nyilvánosságra hozza. 

Az iskola iratkezelésében egyszerre valósul meg az a két alapelv, hogy minden ügynek egy 
középpontban kell összefutnia, másrészt, hogy minden ügy iratának ott kell rendelkezésre 
állnia, ahol az érintettek és jogosultak legegyszerűbben hozzáférhetnek. A bármely címre 
beérkező küldeményeket, illetve a bárhol keletkező iratokat a székhelyen központi iktatóban 
kell nyilvántartani, s az illetékességi, illetve őrzési hely szerint szétosztani. (Az iskola általános 
ügyeit érintő dokumentumok a folyamatos számozáson túl a I-es, a gimnáziumi tanulókat és a 
gimnáziumi oktatást-nevelést érintő dokumentumok a II-es, az általános iskolai tanulókat és az 
általános iskolai oktatást-nevelést érintő dokumentumok főszámot kapják. A II-es számjelű 
dokumentumok őrzési helye a gimnázium főépületében (Toronyház u. 21-ben) van. A beérkező 
és az iskolában készült küldemények postázását, kézbesítését, valamint a tagintézmények 
közötti egyéb (alkalmi, nem iktatásra kerülő) dokumentumok szállítását a kézbesítő végzi. 

Az oktató-nevelő munka összehangolására szolgálnak egyrészt a közös nevelőtestületi 
értekezletek, valamint a szakmai munkaközösségek együttdolgozása. Az iskolában nyolc 
munkaközösség szerveződött, amelyekből egy a tagintézmények közös szervezete, további 
kettő-kettő pedig az általános iskolában és a gimnáziumban „párhuzamosan” szerveződött. 
Közös munkaközösségek: testnevelési  

Általános iskolai munkaközösségek: tanítói, humán- és reál munkaközösség 
Gimnáziumi munkaközösségek: humán, angol, egyéb idegen nyelvi és reál munkaközösség 

A párhuzamos munkaközösségek félévente egy alkalommal közös értekezletet tartanak, 
amellett pedig a munkaközösségi tervek és hirdetmények útján tájékoztatják egymást és az 
iskola össze pedagógus alkalmazottját. 

 
4.2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formája 

Az iskola egyszemélyi felelősséggel bíró vezetője az igazgató. A gimnáziumi tagintézmény 
élén gimnázium-vezető (tagintézmény-vezető) áll. A vezetői munkát mindkét tagintézményben 
egy-egy igazgatóhelyettes segíti. A napi gazdálkodási ügyeket a FIÜK szervezi és az iskola 
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pénztárosa az igazgató tájékoztatása után végrehajtja. Ez az öt személy együtt jelenti az iskola 
szűk iskolavezetését, melynek tagjai minden héten találkoznak, hogy informálják egymást a 
tagintézményekben folyó munkáról, eseményekről, feladatokról, hogy megtárgyalják az 
elkövetkező hét közös programját és áttekintsék az elmúlt időszakra vonatkozó tervek 
megvalósulását. 

A nevelő-oktató munka irányításának középszintjét a kibővített iskolavezetés vezeti, 
melynek tagjai a csúcsvezetőkön kívül a munkaközösség-vezetők - ők gondoskodnak a 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak oktató munkájának szakmai segítéséről - és a 
tanszakasz (alsó tagozat 1-2 és 3-4, felső tagozat 5-6 és 7-8, gimnáziumi tagozat 9-10 és 11-12) 
vezetők - ők gondoskodnak a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő munkájának 
szakmai segítéséről. A szervezet kiegészül a Közalkalmazotti Tanács vezetőjével, a szabadidő-
szervezőkkel, a gyermekvédelmi felelősökkel, a SNI tanulók ügyeinek koordinátával, projekt-
programok esetén a projektvezetőkkel. Értekezleteiket havonta minden 20-a előtti hétfőn tartják 

A két oktató-nevelő tagintézmény nevelőtestületei általában külön tanácskoznak, az iskola 
teljes nevelőtestülete évente három alkalommal tart értekezletet. Ezek: a tanév munkatervét 
tárgyaló nevelőtestületi értekezlet, az első félévet lezáró értekezlet és tanévzáró értekezlet. 

 
4.3. A vezetők közötti feladatmegosztás 

Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a célok megvalósításáért, az iskolai 
szabályzatokban meghatározott feladatok ellátásáért, valamint a gazdaságos és takarékos 
működésért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközökkel a tárgyi és személyi feltételek 
biztosításáért az igazgató egyszemélyi felelősséggel tartozik. Vezetői feladatait a tagintézmény-
vezetővel („gimnázium-vezető”), az igazgatóhelyettesekkel, valamint a kibővített vezetés 
tagjaival együtt összehangolt munkamegosztásban végzi. Ennek konkrét formáját a munkaköri 
leírások tartalmazzák. A vezetésben közreműködők a feladataik megfelelő színvonalú 
elvégzéséért az igazgató előtt felelősek, aki irányítja és ellenőrzi munkájukat. Az általános 
iskolai és gimnáziumi igazgatóhelyettes ugyanolyan feladatokat végez, és jogköröket gyakorol 
a saját tagintézményében. A tagintézmény-vezető („gimnázium-vezető”) a gimnáziumban a 
vezetői feladatok nagy részében az igazgatói jogokat gyakorolja az igazgató irányítása és 
ellenőrzése mellett. Döntéseiért ily módon az igazgató felelősséget visel. Hasonlóképpen a 
jégpálya felelőse és a tanuszoda vezetője irányítja a szakszerű, az előírt feladatokat 
megvalósító, törvényes, gazdaságos és biztonságos működést. A kötelezettség vállalási 
szabályok betartásával döntenek, melyért felelősséggel tartoznak az igazgató előtt. A technikai 
dolgozók irányítója a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK) által kinevezett 
pénztáros és az igazgató. 
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Vezetői feladatok Tanszakaszvezetők
Munkaközösség-
vezetők 

Igazgatóhelyettesek Gimnáziumi 
tagintézmény-
vezető 

Igazgató 

Tanügyigazgatás döntések 
(Tanulói jogviszony létesítése, 
megszűnése, felmentések, stb.) 

- Előkészíti Dönt 
  

Dönt, 
ellenőriz. 

Személyi feltételek biztosítása 
(Tantárgyfelosztás, tanári 
pályázatok elbírálása, 
továbbképzések) 

Közreműködik 
  
  

  

Előkészíti Dönt 
  

Dönt, 
ellenőriz. 

Belső ellenőrzés Közreműködik Végzi Végzi 
Ellenőrzi 

Végzi 
Ellenőrzi 

Munkáltatói döntések Közreműködik Előkészíti Előkészíti Dönt 
Szűkebb és kibővített 
vezetőség munkájának 
irányítása 

- - A gimnáziumi 
kibővített 
vezetésben. 

Irányítja. 

Az iskola képviselete a 
fenntartónál. 

- Alkalmilag. + + 

Kapcsolattartás a 
Közalkalmazotti Tanáccsal. 

- - + + 

Kapcsolattartás a 
diákönkormányzattal 

- + + + 

Kapcsolattartás a szülői 
szervezettel 

- - + + 

Nevelőtestületi értekezletek 
előkészítése, vezetése, 
döntések előkészítése 
végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése és ellenőrzése 

- + + + 

Munkaterv készítése, 
teljesülésének értékelése, 
beszámoló készítése. 

Közreműködik. Közreműködik Közreműködik 
  

Közreműködik 
Nevelőtestületi 
döntést 
előkészíti. 

A nemzeti és iskolai ünnepek 
megszervezése 

+ Végzi Ellenőrzi. Ellenőrzi 

A tanuló- és gyermekbaleset 
megelőzésével kapcsolatos 
tevékenység irányítása 

- Végzi Ellenőrzi. Ellenőrzi 

Helyi tanterv szerinti oktatás 
biztosítása, 

Közreműködik. Közreműködik Közreműködik 
Ellenőriz. 
Dönt. 

Közreműködik 
Ellenőriz. 
Dönt. 

Helyi tanterv beválásának 
vizsgálata, fejlesztése 

Közreműködik. Közreműködik Közreműködik 
  

Közreműködik 
Nevelőtestületi 
döntést 
előkészíti. 
Ellenőriz. 

Vizsgáztatás tartalmi, formai 
szervezeti rendjének 
kialakítása, vizsgák törvényes 
lebonyolítása. 

Végzi Végzi 
Ellenőrzi 

Végzi 
Ellenőrzi 

Végzi 
Ellenőrzi 

A nevelő-oktató munka 
értékelése. 

Közreműködik. Közreműködik Közreműködik 
 

Közreműködik 
Nevelőtestületi 
döntést 
előkészíti. 
Fenntartó előtt 
beszámol. 
Ellenőriz. 
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Vezetői feladatok Tanszakaszvezetők
Munkaközösség-
vezetők 

Igazgatóhelyettesek Gimnáziumi 
tagintézmény-
vezető 

Igazgató 

SZMSZ előkészítése, 
beválásának vizsgálata, 
fejlesztése. 

Közreműködik. Előkészíti Előkészíti Nevelőtestületi 
döntést 
előkészíti. 
Ellenőriz. 

Beszámolók készítése 
fenntartó részére a pedagógiai 
program végrehajtásáról. 

Közreműködik 
 

Előkészíti Előkészít +dönt 
 

Dönt. 

Tárgyi feltételek 
biztosításához az eszköz- és 
felújítási igény felmérése, stb. 

Közreműködik Előkészít Dönt a 
kötelezettség 
vállalási 
szabályok 
szerinti határig. 

Dönt a 
gazdasági 
pénztárossal 
együtt. 

Tanuszoda, illetve jégpálya 
működtetése, a feladatok 
ellátásának megszervezése 

- - Előkészíti Dönt a 
pénztárossal 
együtt. 

 
Feladatokkal megbízottak irányítása, ellenőrzése, minősítése (Ha a megbízott nem az 
iskola alkalmazottja, akkor kapcsolattartás ellátása): 
 

Munkakör/megbízatás Ellenőrzi 
Könyvtárosok Igazgató, gimnáziumvezető 
Minőségirányítási csoport Igazgató, gimnáziumvezető 
Sajátos nevelési igényű tanulók koordinátora Igazgató, gimnáziumvezető 
Szakképzés irányítója Gimnáziumvezető 
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök Igazgatóhelyettesek 
Szabadidő-szervezők Igazgatóhelyettesek 
Iskolapszichológus (PSZSZK alkalmazottja.) Igazgatóhelyettesek 
Fejlesztőpedagógusok (PSZSZK alkalmazottai.) Igazgatóhelyettesek 
Iskolaorvosok, védőnők Igazgatóhelyettesek 
 
Speciális feladatok, melyeket alkalmilag megbízott pedagógus vagy igazgatóhelyettes 
végez. 
 
Feladat Ellenőrzi 
Fegyelmi eljárások előkészítése, fegyelmi bizottság 
munkájának vezetése 

Igazgató, gimnáziumvezető 

Tanuló-nyilvántartás felügyelete Igazgató, gimnáziumvezető 
Iskola-kép formálása, iskolai nyilvánosság biztosítása Igazgató, gimnáziumvezető 
Pályázatok figyelése, elkészítése. Igazgató, gimnáziumvezető 
Minőségirányítási rendszer működtetése Igazgatóhelyettesek 
Tankönyvrendelés Igazgatóhelyettesek 
Tantárgyfelosztás elkészítése Igazgatóhelyettesek 
Órarend elkészítése, karbantartása Igazgatóhelyettesek 
Helyettesítések szervezése, elszámolása Igazgatóhelyettesek 
Elsős beiskolázással kapcsolatos teendők Igazgatóhelyettesek 
Nyolcadikosok továbbtanulása. Igazgatóhelyettesek 
Kilencedikes beiskolázással kapcsolatos teendők Igazgatóhelyettesek 
Érettségizettek továbbtanulása. Igazgatóhelyettesek 
Központilag előírt mérések. Igazgatóhelyettesek 
Különbözeti és osztályozó vizsgák Igazgatóhelyettesek 
Gimnáziumi belső vizsgák irányítása Gimnáziumvezető 
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Az iskolai nevelő-oktató munkához szükséges technikai feltételeket (takarítás, portaszolgálat, 
karbantartás, oktatástechnikai és számítástechnikai eszközök működtetése) az intézmény nem 
pedagógus alkalmazottai biztosítják. Feladatkörüket Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 
Központ (FIÜK) és az igazgató által elkészített munkaköri leírás rögzíti, és munkájukat a az 
igazgató szervezi és irányítja. A számítógépes rendszergazdák munkáját a hálózat 
felügyeletével megbízott tanárok koordinálják. A jelentősebb munkák egyeztetésében 
rendszeresen részt vesz az igazgató, vagy az igazgatóhelyettesek egyike. Az iskolatitkárok 
feladatait az igazgató határozza meg. 
4.4. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig az általános iskolában 7,30-tól 16,00-ig, a gimnáziumban 
8,00-tól 16,00-ig valamelyik vezető mindig az iskolában tartózkodik (vezetői felügyelet). Az 
általános iskolában a hét két-két napján az igazgatóhelyettes, illetve a felsős tanszakaszvezető, 
egy napján az igazgató; a gimnáziumban a hét egy-egy napján a gimnáziumi tagintézmény 
vezetője, illetve a gimnáziumi igazgatóhelyettes, egy-egy napján a gimnáziumi tanszakasz 
vezető, és egy napján az igazgató a félév elején elkészített beosztás szerint reggel és délután 
külön kijelölten biztosítja a vezetői felügyeletet. A kijelölt vezető akadályoztatása esetén a 
kibővített iskolavezetés tagjai külön megbízás alapján helyettesítik őt. A hét egy a félév elején 
előre kijelölt napján az iskolavezetés valamennyi tagja az iskolában tartózkodik 8,30-tól 16,00-
ig. a vezetői felügyeletet a félév elején nyilvánosságra kell hozni, s jól látható helyen el kell 
helyezni. 
4.5. Az igazgató vagy igazgató-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 

Az általános vezetői felügyelet rendjét e szabályzat 4.4. pontja szabályozza. Amennyiben a 
vezető akadályoztatása miatt az ügyeleti vagy kötelező benntartózkodási idején az iskolától 
távol van, akkor helyettesíteni kell. A helyettesítő jogosult és köteles megtenni azokat az 
intézkedéseket, melyek a normális működést aktuálisan biztosítják. 

Az igazgatót akadályoztatása esetén távolétében az iskola általános irányításához tartozó 
ügyekben, valamint a gimnáziumi neveléssel-oktatással összefüggő ügyekben a gimnáziumi 
tagintézmény vezetője (gimnázium-vezető), az általános iskolai neveléssel-oktatással 
összefüggő ügyekben az általános iskolai igazgatóhelyettes helyettesíti. A gimnázium-vezetőt 
akadályoztatása esetén a gimnáziumi igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános iskolai 
igazgatóhelyettest akadályozatása esetén az egyik felsős tanszakaszvezető helyettesíti. A 
gimnáziumi igazgatóhelyettest akadályoztatása esetén az egyik gimnáziumi tanszakaszvezető 
helyettesíti. A tanszakasz vezetők akadályoztatása esetén a kibővített iskolavezetés alkalmi 
megállapodása alapján helyettesítik a távollevő vezetőket. 
4.6 A kiadmányozás és képviselet szabályai 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként az intézmény vezetője – 
távollétében első helyettese - írhat alá. 

Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 

Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az 
iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban 
meghatározott egyéb dokumentumok.  

 

4.7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A 
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nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő 
alkalmazottja, pénztárosa, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú 
iskolai végzettségű alkalmazottja. 

Tanévenként – a nevelő-oktató munka szervezésének, fejlesztésének és ellenőrzésének 
segítésére – minimum 4 nevelőtestületi értekezlet megtartása indokolt: tanévnyitó, tanévzáró 
értekezlet, és 2 nevelési értekezlet. A nevelő-oktató munka helyzetével, az egyes korosztályok 
nevelési problémáival foglalkozik az egy osztályban tanítók értekezletem melyeknek 
időpontjáról a kibővített iskolavezetés dönt. 

A nevelőtestület tájékoztatásáról, illetve a véleményezési lehetőség biztosításáról havonta 
legalább egy alkalommal – illetve szükség szerint – az igazgató gondoskodik. A folyamatos 
munkával kapcsolatos információkat a tantestületi hirdetőtáblára kell kiírni az 
iskolavezetésnek, a munkaközösség-vezetőknek vagy az érintett kollégáknak. A folyamatos 
munkavégzéshez, a hatékony szakmai együttműködéshez a kölcsönös tájékoztatás és a 
szükséges információk megismerése minden pedagógus számára munkaköri kötelesség. 

Azokban az ügyekben, amelyek csak az általános iskolai vagy csak a gimnáziumi tagintézményt 
érintenek, ott az adott tagintézményben, amelyek viszont az általános iskolai és a gimnáziumi 
tagintézményt egyaránt érintenek, ott a két tagintézményben összesen foglalkoztatott 
alkalmazottakból, valamint az intézmény vezetőjéből álló nevelőtestület jár el. Az óraadó tanár 
a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben nem rendelkezik szavazati joggal. Kivételt 
jelent a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása a tanulók fegyelmi ügyeiben 
való döntés és a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. 

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-
oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 
javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A nevelőtestület feladata, hogy döntést hozzon az alábbiakban: 
 a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 
 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 
 a nevelési-oktatási intézmény éves munkaterve; 
 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása; 
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 
 a házirend elfogadása; 
 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 
 a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; 
 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása; 
 továbbá, hogy véleményt nyilvánítson a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes 

pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettesek 
megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 
meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 
gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy a diákönkormányzatra. Az 
átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által 
meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 



15 
 

megbízásából eljár. A döntési jogkört nem lehet átruházni a pedagógiai program, továbbá a 
szervezeti és működési szabályzat elfogadásánál. 
4.8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szakszolgáltatókkal, gyermekjóléti szolgálattal, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 
kapcsolattartást. 

Az iskola legfontosabb külső kapcsolata fenntartójához, (Emberi Erőforrás Minisztérium 
Klebelsberg Intézmény) a Ferencvárosi Önkormányzathoz, azon belül is Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK)-höz való kapcsolat. Az igazgató minden hónap 20-át 
követően tájékoztatja az intézményfenntartót a következő havi tervekről (havi eseménynaptár), 
továbbá minden félév és tanév végén írásban beszámol az iskola munkatervének 
megvalósításáról, a nevelési-oktatási munkáról. Az iskolában a vezetőség minden tagja a maga 
megbízatásának megfelelő kapcsolatot tart a tankerületi igazgatóval, az önkormányzati 
szervekkel és kerületi iskolákban dolgozók kollégákkal. A ferencvárosi intézményekkel való 
kapcsolatban különösen fontosak a lakótelepi iskolák (Kosztolányi Dezső Általános Iskola, 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola), amelyekkel együttműködünk többek között a 
beiskolázás terén, továbbá a lakótelepi óvodák, valamint a Ferencvárosi Pedagógiai Szak és 
Szakmai Szolgáltató központ Regionális Központja és az Ádám Jenő Zeneiskola, melyek 
iskolánkban foglalkozásokat tartanak. 

A nevelő-oktató munka szakmai színvonalának fejlesztése és a törvényes működés érdekében 
az iskola rendszeres kapcsolatot tart az Emberi Erőforrás Minisztériummal, s annak 
intézményeivel, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttal, a hozzátartozó 
informatikai szervekkel (KIR és KIFIR) statisztikai, az Országos Közoktatási Intézettel, 
valamint a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központtal. A 
kapcsolattartás felelőse az igazgató, a statisztikai adatszolgáltatás és a beiskolázási üzenetek 
kezelése az igazgatóhelyetteseké. 

A gyermekjóléti szolgálatokkal elsősorban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tart 
kapcsolatot, egyrészt a törvényben előírt jelzéseket leadja, a tanügyigazgatási döntésekhez a 
szakvéleményeket bekéri, továbbá kiépíti és ápolja kölcsönös szakmai támogatást. Az iskola-
egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval az igazgatóhelyettesek tartanak 
kapcsolatot: a kötelező szűréseket, a védőoltások beadását megszervezik. 

Az igazgató kapcsolatot tart az egyházak környezetben működő szolgálattevőivel, s biztosítja, 
hogy a tanuló a 10. § (3) d)-ben megjelölt jogával élve a szülő/gondviselő szándéka szerint az 
iskolában hit- és vallásoktatásban részt vehessen; 

Az iskola további külső kapcsolatait a szakmai színvonal, az iskola jó hírnevének érdeke, a 
gazdaságos működés, valamint a törvényesség jegyében alakítja, s abban az iskola minden tagja 
közreműködik. 
4.9. A vezetők és a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája 

Az iskolában a szülők a jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 
szervezetet (közösséget) hoztak létre. E joggal élve a szülők további szülői szervezetet vagy 
szervezeteket is létrehozhatnak. Ha az iskolában több szülői szervezet (közösség) működik, az 
a szülői szervezet (közösség) járhat el az iskola valamennyi szülőjének a képviseletében, 
amelyiket az iskolába felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen 
szülői szervezet (közösség) hiányában a szülői szervezetek (közösségek) a nevelési-oktatási 
intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy 
megbízhatják valamelyik szülői szervezetet (közösséget) a képviselet ellátására. Az, iskolai 
szülői szervezet (közösség) kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, továbbá dönt arról, 
hogy ki lássa el a szülők képviseletét az iskolaszékben. 
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A szülői szervezet véleményét ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai 
program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés 
megkötése előtt. (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 121. § (7)) 

Az iskolai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok 
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a 
nevelőtestületet és a fenntartót. 

A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet 
közvetlenül a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől. (Az iskola házirendje meghatározta, 
hogy a gyermekek, tanulók nagyobb csoportja alatt az 50 %-nál több gyermek tanuló csoportját 
kell érteni.) Az igazgató a munkaterv előkészítésekor, továbbá minden ilyen ügy nevelőtestületi 
tárgyalása előtt találkozik a szülői szervezett megbízottjaival, s ekkor tisztázzák, hogy a szülői 
szervezet az adott esetben milyen formában kíván élni véleményezési jogával. Az e körbe 
tartozó ügyek tárgyalásakor a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 
nevelőtestület értekezletein. 

A szülői szervezet képviselői díszvendégként vesznek részt a legkiemelkedőbb iskolai 
eseményeken, így például a tanévnyitón, a tanévzárón, a szalagavatón, a 8. és 12. évfolyam 
ballagásán. 

A szülők egyénileg is fordulhatnak kérdéseikkel, véleményükkel az iskolavezetéshez 
közvetlenül a vezetőkhöz a kijelölt fogadóórákban, illetve az osztályfőnökön keresztül. 
Tájékozódásukat segítik az iskola munkatervében meghatározott szülői értekezletek és 
fogadóórák (az év folyamán két-két alkalommal), valamint az iskolavezetés vagy a szülői 
szervezet vezetése által a szülők számára szervezett tájékoztatók Tanévenként minden 
osztályban legalább egy olyan szülői értekezletet kell tartani, amelyen a tanulók nevelésével, 
személyiségfejlődésével foglalkoznak. A fogadóórákon (a szülői értekezleteken szükség 
szerint) a gimnazista tanulók részvételét lehetővé kell tenni. A szülői értekezleteket az 
osztályfőnökök szervezik és vezetik az iskolai munkaprogramban meghatározott időpontokban. 
A szülői értekezleteket, fogadóórákat az adott időpont előtt legalább egy héttel az 
osztályfőnököknek be kell irtania az ellenőrző (tájékoztató) könyvbe. 
4.10. Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezet (közösség) véleményezési, joggal bír 

A szülői szervezet véleményezési joggal bír az iskola Pedagógiai Programjának, 
Minőségirányítási Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, 
illetve az éves munkatervek elfogadásakor, továbbá a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját 
érintő bármely kérdésben. 

A szülői szervezet ugyancsak véleményezési joggal bír a Szervezeti és működési szabályzatnak 
azon kérdéseiben, hogy létrejöjjön-e az iskolában iskolaszék, illetve bevezethető-e az első 
tanítási órának legfeljebb 45 perccel korábban történő elkezdése, továbbá az iskolavezetésnek 
a szülői szervezettel való kapcsolattartásáról szóló rendelkezésben. 

A szülői szervezet ugyancsak joggal bír az éves munkaterveknek a szülői értekezletek és fogadó 
órák, valamint az iskola által választott tanítás nélküli munkanapok időpontjáról szóló 
rendelkezéseiben. 
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4.11. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 
kapcsolattartás formája és rendje 

(Az NKT 48.§ 3. bekezdés alapján) 
 

A diákönkormányzat munkáját a DÖK patronáló tanára segíti. Ezt a tanárt az igazgató 5 évre 
bízza meg a feladat elvégzésével a diákönkormányzat munkáját támogatja, és kapcsolatot tart 
a nevelőtestülettel, illetve az iskola vezetőivel. A kapcsolattartó pedagógus részt vesz a 
diákönkormányzati bizottságnak legalább havonta tartott megbeszélésein, valamint a kibővített 
iskolavezetés értekezletén, ahol szükség esetén tájékoztatást ad a diákönkormányzati 
döntésekről, kérésekről. 
A diákönkormányzat vezetője bármikor meghallgatást kérhet az iskolavezetéstől, s arra 
legkésőbb egy héten belül lehetőséget kell adni. Felvetéseire érdemi választ kell adni. 
Hasonlóképpen az osztályok diákképviselői bármikor kérhetnek meghallgatást az 
osztályfőnöktől, s arra legkésőbb egy héten belül lehetőséget kell kapniuk, felvetéseikre érdemi 
választ kell kapniuk. 
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott 
rendelkezéseinek elfogadása előtt. Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az 
Nkt. 48.§ (e) bekezdésében meghatározotton túl az intézményi SZMSZ-ben meghatározott 
ügyekben. 
 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 
120.§ (4)) 
 
4.12. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések 
használata) biztosítása 
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az igazgató által 
arra kijelölt helyiségeket, illetve berendezéseket. Ez azt jelenti, hogy gyűléseit a patronáló tanár 
felügyeletében a kijelölt tanteremben tartja. A helyiség-kijelölés nem jelenti azt, hogy 
kizárólagosan a diákönkormányzat működését szolgálja. 
A diákönkormányzat munkáját szolgáló eszközök az iskola tulajdonát képezik abban az esetben 
is, ha azt a rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből vásárolták. Az eszközöket a leltározási 
szabályzat szerint kell számon tartani és megóvni. 
4.13. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és 
rendje 

Az iskolai sportkörök vezetői a sportköri tevékenységről, az elvégzett munkáról, az elért 
eredményekről a féléves és tanév végi igazgatói beszámoló elkészítése folyamán közvetlenül 
az igazgatónak, a közbeeső időszakban a testnevelés munkaközösség vezetőjének tartoznak 
beszámolni. A sportkörök vezetői bármikor meghallgatást kérhetnek az iskolavezetéstől, s arra 
legkésőbb egy héten belül lehetőséget kell adni. Felvetéseikre érdemi választ kell adni. 
4.14. A tanulók tantárgyválasztásával kapcsolatos eljárási kérdések 

Az iskolában a tanulónak jogában áll, hogy jogszabályban meghatározott idő kereten belül nem 
kötelező tanórákon vegyen részt. Ilyenek például a 11-12. évfolyamon a szakmai előkészítő 
tantárgyak (alkalmazott közgazdaságtan, utazás-turizmus), valamint az emelet szintű érettségi 
vizsgára felkészítő tanórák. A tervbe vett nem kötelező tanórákról az iskola a az adott tanév 
szeptember elején tájékoztatja a tanulókat annak megjelölésével, hogy mely évfolyamon tanuló 
diákok választhatják azt. A tanulók legkésőbb az adott tanévre való beiratkozásukkor jelölhetik 
meg, milyen nem kötelező tanórán kívánnak részt venni. Kiskorú tanuló esetében a választás a 
szülőnek gondviselőnek aláírásával meg kell erősítenie. Ha a tanulót kérésére felvették 
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valamely nem kötelező tanórai csoportba, akkor az azon való részvétel és értékelés 
szempontjából úgy kell tekinteni, mint kötelező tanórát. 

Nem kötelező tanórai foglalkozásra való jelentkezés akkor utasítható vissza, ha az adott 
foglalkozásra az adott évfolyamra a közoktatási törvényben előírt maximális osztálylétszám 
felénél kisebb számban jelentkezett tanuló, vagy ha meghirdetett foglalkozásra a maximális 
osztálylétszámnál magasabb számban jelentkeztek és további csoport indítására nincsen mód. 
Ilyen esetben a tanulók korábbi magatartása, szorgalma és a választott tantárgyban elért 
tanulmányi eredménye alapján a szaktanár megkérdezésével az iskolavezetés dönt arról, hogy 
ki vehető fel a csoportba és kit kell elutasítani. Nem kötelező tanórai foglalkozás a maximális 
osztálylétszám felénél kisebb létszámú csoporttal is indítható. 

A tanulónak (kiskorú tanuló esetében a szülőnek/gondviselőnek) jogában áll megjelölni milyen 
idegen nyelvet/nyelveket kíván tanulni az iskolában. E szándékról legkésőbb az adott nyelv 
tanulásának megkezdését megelőző tanév végéig (újonnan beiratkozó tanuló esetében a 
beiratkozáskor) kell írásban nyilatkozni. A idegen nyelv-választást az iskola nem köteles 
figyelembe venni. Ez alól kivételt jelent a nyelvi előkészítő évfolyamra felvett tanuló, aki a 
megjelölt idegen nyelven való oktatásra jogosult. 

Ha a tanuló az iskola valamely emelt szintű képzési programja szerint oktató osztályába jár, 
akkor jelentkezését követő tanévben számára kötelező órának számít az is, amelyet a helyi 
tanterv a nem kötelező tanórák keretének figyelembevételével állapít meg. Magasabb 
évfolyamon ezeket a tanórákat is nem kötelező tanórának kell tekinteni. 
4.15. A tanulók tantárgyválasztásának módosításával kapcsolatos eljárási kérdések 

Ha a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő/gondviselő) módosítani kíván azon, hogy milyen 
nem kötelező tanórán, vegyen részt, illetve, milyen idegen nyelvet tanuljon, a tanév folyamán 
bármikor erre vonatkozó kérelmet nyújthat be az iskolavezetőjéhez. A kérelemre 30 
munkanapon belül választ kell adni. A válaszban az iskolavezető maximálisan 60 napon belüli 
különbözeti vagy szintfelmérő vizsgához kötheti döntését. Az iskolavezető a kérelem alapján a 
tanév folyamán bármikor engedélyezheti a tantárgyválasztás módosítását, a kérelem elutasítását 
azonban nem kell indokolnia. 
4.16. További felmentésekre vonatkozó rendelkezések 

Az igazgató a 20/2012 EMMI rendelet 75.§-a alapján a tanulót kérelmére részben vagy 
egészben felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló 
egyéni adottságai, fogyatékossága, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. 

 
4.16.1. Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván 
eleget tenni, és az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az 
erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a 
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, 
amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, 
hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű 
tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat 
véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét. 
4.16.2. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként 
tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló 
magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a 
tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. 
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A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb 
foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai 
foglalkozásra. 
4.16.3. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény 
szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és 
oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez 
szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola 
gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott 
szakemberek biztosításáról 
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a 
szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat 
keretében kell gondoskodni. 
4.16.4. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és 
osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás 
keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. 

4.16.5. Az igazgató a tanulót kérésére (kiskorú esetén a szülő/gondviselő kérelmére) 
mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete 
indokolttá teszi és ezt szakvéleménnyel alá tudja támasztani. 

4.16.6. A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulót – jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – nevelési 
tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye 
alapján a szülő írásbeli kérelmére az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből 
az értékelés és a minősítés alól. A szülői kérelmeket az első félévben legkésőbb október 31-ig, 
a második félévben legkésőbb március 31-ig kell benyújtani. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól, az iskola egyéni foglalkozást 
szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a 
tanuló felzárkóztatását a többiekhez. A felmentett tanuló köteles a fejlesztő foglalkozásokon 
részt venni. Amennyiben ezt elmulasztja, az igazgató a felmentést határozatban az adott tanévre 
megszüntetheti. A felmentést a szülő a következő tanévben érvényes szakvélemény alapján újra 
kérheti. Ha a tanuló az iskola által biztosított fejlesztő foglalkozáson nem vesz részt, de más 
intézményben fejlesztésben részesül, arról hivatalos igazolást kell hoznia. 

Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. A tanuló részére a felvételi vizsgán, 
osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az illetve az érettségi vizsgán, 
biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai 
tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség 
esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli 
beszámolóval történő felváltását. 

4.16.7. A pedagógiai szak és szakmai szolgáltató központok által igazolt - diszlexiás vizsgázó 
tanulók az írásbeli érettségi vizsga letételénél kérvényt nyújthatnak be az igazgatóhoz, hogy 
engedélyezze, hogy a bekezdésben meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perc) 
megnöveljék, illetve hogy a vizsgázó az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 
(pl. számítógép, írógép) használja, vagy hogy a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli 
beszámolót tegyen, vagy a szóbeli vizsgát írásban teljesítse. A szóbeli vizsga során a 
felkészülési időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni, vagy engedélyezni kell, hogy a 
szóbeli vizsgát a tanuló írásban tegye le. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a 
vizsgatétel kihúzása után, külön helyiségben, felügyelő tanár mellett készíti el dolgozatát. A 
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dolgozat elkészítésére középszintű vizsga esetén harminc percet, emelt szintű vizsga esetén 
negyven percet kell biztosítani. Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 
szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell 
húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként 
kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legalább tíz perc pihenőidőt 
kell adni. A pihenőidő alatt a vizsgaterem nem hagyható el. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát 
írásban tette le, teljesítményét a szóbeli vizsgarésznek megfelelően kell minősíteni. Ha a 
vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek 
értékelési szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét a szóbeli 
vizsgán elérhető pontszám kétszeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga 
százalékos minősítését. 

Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi - 
jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs bizottság 
vagy a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltató központ szakértői véleménye alapján - az 
igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, 
fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyez. Ha a tanulót mentesítették az értékelés és 
minősítés alól, az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként 
végzi és fejezi be. Az előkészítő évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül 
az iskolai követelmények teljesítésére. Az előkészítő évfolyam megszervezhető a délelőtti 
napközis foglalkozások keretében is. Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül 
járhat, és csak abban az esetben, ha tanulmányait legkésőbb a hetedik életévében megkezdte. 
4.17. Egyéb, a jogszabályokban kötelezően nem előírt rendelkezések 
Az iskola helyi tantervében belső vizsgarendszert alakított ki annak érdekében, hogy a tanulók 
rutint szerezzenek abban a számonkérési műfajban, amely iskolai tanulmányaik lezárása után 
pályafutásukra legnagyobb befolyással lesz, valamint hogy az egyéni halkadási ütem ellenére a 
tanulás eredményessége meghatározott mérföldköveknél összehasonlítható legyen. 
A belső vizsga típusai: 

 általános iskolában összefoglaló szóbeli vagy/és írásbeli vizsga 
 gimnáziumban: 
 érettségi típusú egyéni vizsga, (Az érettségi vizsga-szabályzat formai követelményei 

szerint szervezett vizsga.) 
 témazáró vagy személyiségfejlesztő vizsga (Nagyobb tananyagmennyiség, 2-3 

egymással összefüggő témakör maximális féléves tananyag számonkérése írásban 
vagy szóban.) 
 
A vizsgák időpontja: 

1. negyedév november 1-2. hete 
2. negyedév: téli szünet előtti és utáni hét 
3. negyedév tavaszi szünet előtti vagy utáni hét 
4. negyedév írásbeli érettségi hetétől május végéig. 

Az adott évfolyamokon kötelezően leteendő vizsgák típusát és tantárgyait a helyi 
tantervvel egybehangzóan az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Általános iskola 
 

Évfolyam Tantárgy szóbeli vizsga írásbeli vizsga Ideje 
1-3.  anyanyelvi és 

matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(helyi) 

  
 

4. n.é. 

4. anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(helyi) 

  
 

4. n.é. 

5. anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(helyi) 

  4. n.é. 

6. magyar irodalom 
matematika 
 
anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(OKÉV) 

x 
x 

 
 

4.n.é. 
4.n.é 
 
4. n.é. 
 

7. történelem vizsga 
anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(helyi) 

  3.n.é. 
4. n.é. 

8. magyar 
matematika 
 
anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(OKÉV) 

x  3.n.é. 
2. és 4. n.é 
 
4. n.é. 
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Gimnázium 
 
 

Évfolyam Tantárgy Érettségi 
típusú egyéni 
szóbeli 

Érettségi 
típusú egyéni 
írásbeli 

Témazáró 
szóbeli 

Időszak 

9.a I. id. nyelv   X (kezdő 
csoportoknál lehet 

írásbeli) 

3. n.é. 

 anyanyelvi és matematikai 
alapkészségek mérése – 
írásbeli (helyi) 

   4. n.é. 

9.b és 9.m I. id. nyelv X X  3. n.é. 
 anyanyelvi és matematikai 

alapkészségek mérése – 
írásbeli (helyi) 

   4. n.é. 

10.a  földrajz vagy kémia vagy 
fizika 

  X 2. n.é. 

 matematika  X  3. n.é. 
 anyanyelvi és matematikai 

alapkészségek mérése – 
írásbeli (OKÉV) 

   4. n.é. 

10.b és 10.m magyar   X 3. n.é. 
 anyanyelvi és matematikai 

alapkészségek mérése – 
írásbeli (OKÉV) 

   4. n.é. 

11.a  I. id. nyelv X  X  2.n.é. 
 magyar  X    2. n.é. 
 történelem X    3. n.é. 
 II. id. nyelv X   3. n.é. 
 anyanyelvi alapkészségek 

mérése  
matematika kilépő teszt  

 X  4. n.é. 

11.b és m I. id. nyelv X X  2. n.é. 
 földrajz vagy kémia vagy 

fizika 
  X 2. n.é. 

 matematika  X  3. n.é. 
 történelem és I. id nyelv 

érettségi feladatsor 
 X  4. n.é. 

12.b és m magyar X   2. n.é. 
  I. id.ny próbaérettségi  X  2. n.é. 
 II. id. nyelv X   3. n.é. 
 történelem X   3. n.é. 
 anyanyelvi alapkészségek 

mérése – matematika 
kilépő teszt (11.évf.) 

 X  4. n.é. 

12.a, 13.b történelem 
magyar 
I. id nyelv  
matematika 
próbaérettségi 

 X 
X 
X 
X 

 2. n.é. 
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5. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
A fegyelmező intézkedéseink elvei a következők: 

5.1. A fegyelmező intézkedéseknek azt kell szolgálniuk, hogy az iskola a tanulásra és a 
közösségi életre alkalmas hely legyen, a tanulók nyugalomban tanulhassanak, biztonságos 
körülmények között tölthessék el idejüket. 

5.2. A fegyelmező intézkedések hatására az emberi együttélés alapvető szabályai váljanak a 
tanulók sajátjaivá (interiorizálják azokat), alakuljon ki, illetve erősödjék meg bennük a szándék 
a házirend betartására. 

5.3. A fegyelmező intézkedések, illetve a fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, 
értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmező 
intézkedések meghozatalakor tilos a megszégyenítés, ügyelni kell a tanulók méltóságának 
sérthetetlenségére, a gyermeki jogok betartására. 

Az iskola Házirendje a következő fegyelmező intézkedéseket fogalmazza meg: szaktanári 
figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intő, osztályfőnöki rovó, igazgatói 
figyelmeztetés, igazgatói intő, igazgatói rovó, nevelőtestületi figyelmeztetés. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, akkor a Köznevelési tv. 58. §. és a 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-61. §-a előírásai szerint fegyelmi eljárást kell 
lefolytatni. 

A fegyelmi eljárást az iskolavezetés számára az iskola bármely tagja kezdeményezheti, annak 
megindításáról a szűkebb iskolavezetés dönt, de a döntés során az igazgató egyetértése 
szükséges. A fegyelmi eljárás elindításáról való értesítések (tanuló, szülő/gondviselő, 
nevelőtestület), valamint az iskola a teljes körű tájékoztatása az iskolavezetés kötelessége. 

A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló 
szülőjét/gondviselőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és 
biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja 
a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell 
tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén 
a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás során a tanulót 
a szülő, illetőleg más megbízott is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, 
ha a tanuló, illetve a szülő vagy a megbízott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent 
meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a fegyelmi 
eljárást meg kell indítani és le kell folytatni. 

A fegyelmi eljárás során történt minden meghallgatásról, felszólamlásról 
feljegyzést/jegyzőkönyvet kell készíteni, a vétkességet bizonyító jeleket össze kell gyűjteni (pl. 
nyilatkozatok, iratok, tanúvallomás, szemle-jegyzőkönyv, szakértői vélemény, 
fényképfelvétel), és a fegyelmi döntés jogorvoslati idejének végéig meg kell őrizni. 

A fegyelmi eljárás során a büntetést a nevelőtestület hozza. Döntésének előkészítésére, a vitatott 
esetben fegyelmi tárgyalás lefolyatatására a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre, 
amelynek minden esetben tagja a szűkebb iskolavezetés egy tagja, továbbá a tanuló 
osztályfőnöke, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a diákönkormányzat és az 
iskolavezetés közötti kapcsolatért felelős tanár. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a 
fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 
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6. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 
rendje 

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 87. § (1) 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet elektronikus úton előállított, az 
intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány. Az 
elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával 
elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 
elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.  

 

6.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 
dokumentumok papír alapú másolatát: 

• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 
 
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 
személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 
6.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 
Az iskolában elektronikus naplót használunk. Az elektronikus naplóba az adatokat (órarendi 
tanórák, helyettesítések tananyaga, hiányzó/késő tanulók, osztályzatok) digitális úton, 
előzőleg egyedileg kiosztott felhasználónévvel és belépési kóddal, folyamatosan, naprakészen 
viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Általános 
belépési, hozzáférési jogosultsága a rendszergazdának, és az iskolavezetés egy tagjának van. 
Az adott diákra vonatkozó naplóhoz minden diáknak a saját szülője/gondviselője a 
rendszergazda által előzetesen kiosztott egyedi belépési névvel, azonosítóval tud hozzáférni. 
A bevitt adatok tárolása az iskola szerverén történik. Havonta a rendszergazda elkészíti az 
osztályozási és haladási napló digitális dokumentumait (pdf-fájlok), és ezeket a fájlokat 
szervergépen külön könyvtárban tároljuk. Év végén a digitális napló által előállított pdf-
fájlokat (haladási illetve osztályozó napló) archiváljuk az iskola szerverén, illetve külön CD-n 
is. Szükség esetén - pl. ellenőrzéskor, adatok egyeztetésekor - a fájlokból egyedileg 
nyomtatjuk ki a megfelelő dokumentumokat. A digitális napló adatai alapján félévkor az 
osztályfőnökök papír alapú félévi értesítőt készítenek, azt aláírásukkal és az iskola pecsétjével 
hitelesítik. Év végén a megfelelő nyomtatványban az elektronikus napló adatai alapján kitöltik 
a papír alapú törzskönyvet, és év végi bizonyítványt készítenek. Az elektronikus napló, az 
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elkészített törzskönyv és bizonyítvány összeolvasását a hagyományos módon három tanár 
elvégzi, az ellenőrzést aláírásukkal igazolják.  

Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt 
adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter 
engedélyével. Az adatok tárolása – ideiglenesen – az iskola e célra használatos szerverén 
történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus 
úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint 
a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. 
 
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a 
tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt 
adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola 
körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a 
szülőnek. 
 
A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell 
kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. 
 
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és 
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói 
jogviszony más megszűnésének eseteiben. 

 

7. Az Iskola pedagógusainak értékelési rendszere 
 
Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai élet minden szereplőjének munkáját/teljesítményét 
értékeljük. A diákok iskolai teljesítményének értékelése természetesen folyamatosan zajlik a 
Köznevelési Törvénynek megfelelően. A pedagógusok oktató-nevelő munkája, teljesítménye 
egyértelműen - és az iskolában a legerősebben - befolyásolja a tanulói teljesítményeket, ezért 
elengedhetetlen, hogy a pedagógus munkáját időről időre értékeljük. Az értékelés/ellenőrzés 
természetesen nem helyettesítheti a kollégák lelkiismeretét, odafigyelését, de a rendszeres 
értékelés segíti a pedagógusmunka színvonalának emelését, a pedagógus oktató-nevelő 
munkája eredményességének növelését. 
Az értékelésnél törekedünk az objektivitásra, valamint arra, hogy minél többféle információ 
alapján történjen, az értékelt dolgozó munkáját minél sokoldalúbban megismerjük. Fontos 
szempont, hogy bár a pedagógus személyétől, személyiségétől nem lehet eltekinteni, az 
értékelésnél elsősorban a pedagógus munkáján van a hangsúly. Az értékelés minden esetben 
személyre szóló, mindenki csak a saját munkájának értékelését ismerheti meg.  
Az értékelésnek kettős célja van: egyrészt az adott időszak munkájára visszatekintés, az 
eredmények összegzése. Ezt a fajta összegzést minden évben el kell végezni, az eredmények 
alapul szolgálhatnak például a jutalmazásnak, illetve a most még nem pontosan ismert, később 
bevezetésre kerülő teljesítményalapú bérezésnek. Az értékelés másik célja, hogy minden 
kollégánál feltárja az erősségeket, esetleges gyengeségeket, és ez alapján lehetőség van a 
kolléga fejlődésére, a munkájának tudatosabb szervezésére/tervezésére, eredményesebbé 
válására.  
 Az „ideális pedagógus” 
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A pedagógiai programunkban megfogalmazott alapértékeknek (partnerség, nyitottság, 
rugalmasság, gondoskodás, harmónia) meg kell jelenniük a tanári munkában is. Ezek alapján 
kirajzolódik egy, a mi iskolánk számára „ideális pedagógus” képe. 
Szeretnénk, ha tanáraink… 

 …az oktató/nevelő munka során minél inkább partnerként tekintenének a tanulókra, 
egyre inkább bevonnák őket az oktató/nevelő munkába.  
…nyitottak lennének az új pedagógiai módszerek, eljárások és különösen a diákok 
egyénisége esetleges problémái felé.  
…gondoskodnának a rá bízott tanulókról. Mindenki számára megtalálnák a neki 
leginkább megfelelő oktató/nevelő eljárást, módszert. 
…rugalmasan kezelnék a felmerült problémákat, megragadnák a lehetőségeket. 
…harmóniára törekednének az iskolai életben: igyekeznének minél 
kiegyensúlyozottabb munkavégzésre, a gyengeségeiket megpróbálnák javítani, az 
erősségeiket pedig kihasználni. 

 
Értékelési területek 
A Közoktatási Törvény a pedagógusok számára egyértelmű feladatokat jelöl meg. Ezeknek a 
feladatoknak az értékelésben is meg kell jelenniük. A pedagógus munkájának „értéke” 
szempontjából az értékelt területek nem egyforma súllyal szerepelnek (1- nagyon fontos; 2-
közepesen fontos; 3-fontos). Az egyes területek „súlya” változhat a különböző években attól 
függően, hogy milyen területet értékelünk kiemelten. 
 
 

Értékelt terület Fontossága 
1. Adminisztráció 3 
2. Alkalmazás feltételei 2 
3. Oktatás feltételeinek biztosítása 2 
4. Szakmai tevékenység („oktatás”) 1 
5. Nevelés 1 
6. Iskola, mint szolgáltató 2 
7. Pedagógus, mint munkavállaló 2 
8. Kapcsolatok 2 

 
1. Adminisztráció 

Szempontok: Információforrás  Indikátorok 
Naplók (osztály szakköri) vezetése osztálynapló hibák száma, határidők betartása 
Osztályzatok beírása a 
naplóba/ellenőrzőbe 

osztálynapló hibák száma, határidők betartása 

Hiányzások, késések beírása (minden 
pedagógus)  

osztálynapló hibák száma, határidők betartása 

Hiányzások igazolása, eljárás 
kezdeményezése (osztályfőnökök) 

osztálynapló hibák száma, határidők betartása 

Anyakönyvek vezetése 
(osztályfőnökök) 

anyakönyv hibák száma, határidők betartása 

Bizonyítványok elkészítése 
(osztályfőnökök) 

bizonyítvány időben kiosztva 

Kimutatások/statisztikák elkészítése napló, táblázatok hibák száma, határidők betartása 
TIK táblázat kitöltése táblázat hibák száma, határidő betartása 
Szöveges értékelés elkészítése, 
kiadása időben 
(osztályfőnökök/osztálytanítók) 

értékelés határidők betartása 
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2. Alkalmazás feltételei 
Szempontok: Információforrás  Indikátorok 
Végzettsége, képesítése 
munkakörének megfelelő, az 
intézményi munkában mobilizálható 

dolgozói adatlap Diploma 

Továbbképzések/tanfolyamok 
elvégzése (iskolának fontos, „nem 
fontos” aránya; központi 
pénzből/saját pénzből finanszírozott 
képzések aránya, továbbképzési 
tervbe jelentkezés) 

tanúsítványok, szakvizsga 
bizonyítvány 

tanúsítványok száma 

 
3. Az oktatás feltételeinek megteremtése 
Szempontok: Információforrás  Indikátorok 
Pályázatokban részvétel pályázati nyilvántartás pályázatok száma/sikeres 

pályázatok száma/aránya 
Iskolának fontos pedagógiai 
újításokban részvétel 

iskolai szempontból fontos 
publikációk, munkaközösségi 
beszámolók 

újítások száma 

Szemléltető/fejlesztő anyagok 
előállítása 

óralátogatási jegyzőkönyvek, 
önértékelés, diákok füzetei 

szemléltető/fejlesztő anyagok 
száma 

Szaktanterem rendben 
tartása/fejlesztése 

takarítók és osztályfőnökök 
beszámolója 

rend (rongálások száma) 

Osztályterem rendben 
tartása/fejlesztése 

takarítók és osztályfőnökök 
beszámolója 

rend (rongálások száma) 

 
4. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés) 
Szempontok: Információforrás  Indikátorok 
Az éves tanulmányi munkát 
tudatosan tervezi, szükség szerint 
módosítja 

tantárgyi program, óralátogatás 
jegyzőkönyve 

osztályra szabott tantárgyi 
programok száma 
lemaradás a tantárgyi programtól 

Felkészül a tanórákra óravázlat/óra felépítettsége, 
óralátogatási jegyzőkönyvek, 
önértékelés, diákértékelés, diákok 
füzetei 

tanóra sokoldalúsága 

Differenciál a tanítási órán óravázlat/óra felépítettsége, 
óralátogatási jegyzőkönyvek, 
önértékelés, diákértékelés, diákok 
füzetei 

differenciált foglalkozások száma 

Módszertani kultúra óravázlat/óra felépítettsége, 
óralátogatási jegyzőkönyvek, 
szakmai beszélgetés / 
”műhelymunka” önértékelés, 
diákértékelés, diákok füzetei 

alkalmazott módszerek száma 

Motiváció óravázlat/óra felépítettsége, 
óralátogatási jegyzőkönyvek, 
önértékelés, diákértékelés, diákok 
füzetei 

motiváció megléte 

Szemléltetés óravázlat/óra felépítettsége, 
óralátogatási jegyzőkönyvek, 
önértékelés, diákértékelés, diákok 
füzetei 

alkalmazott szemléltetőanyagok 
száma 

Korszerű technikai eszközök 
használata (számítógép, Internet, 
SDT) 

óravázlat/óra felépítettsége, 
óralátogatási jegyzőkönyvek, 
önértékelés, diákértékelés, diákok 
füzetei 

Ilyen tanórák száma 

Mérésekben, vizsgákban részvétel Beszámolók  mérések, vizsgák száma 
Mérési rendszer kidolgozása Vizsgarendszer, mérési rendszer  részvétel a munkában 
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Folyamatosan visszajelez a 
tanulóknak teljesítményükről 

óralátogatási jegyzőkönyvek szóbeli értékelés száma, jegyek 
beírása 

A tanuló teljesítményét jelzi a 
szülőnek is 

ellenőrző szülői visszajelzések száma, 
ellenőrző bejegyzések száma 

Egy osztályban tanítók 
megbeszélésén aktívan részt vesz, a 
megbeszélést kezdeményezi 

megbeszélés jegyzőkönyve részvétel 

Szülői értekezleteken, 
fogadóórákon részvétel 

fogadóest névsora mulasztások száma 

Tanulóit versenyzésre készteti versenyre jelentkezés versenyzők száma 
Tanulmányi versenyek 
kezdeményezése, szervezése 

versenynaptár, munkaterv szervezett versenyek száma 

Tanulóival szervez iskolán kívüli 
programokat (kirándulás, 
színházlátogatás stb.) 

beszámoló, haladási napló programok száma 

Tanórán kívüli foglalkozások 
(szakkör, sportkör, napközi, 
művészeti körök, ünnepélyek) 

foglalkozási program, beszámolók foglalkozások száma, 
programokban részvétel, 
programok megszervezésének 
száma 

Hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
életét támogatja 
(fejlesztés/felzárkóztatás/ 
tehetséggondozás – egyéni terv 
szerint) 

egyéni fejlesztési tervek 
egyéni foglalkozások programja 
önértékelés 

korrepetálások száma 
egyéni fejlesztési tervek száma 
érintett tanulók tanulmányi 
eredményei 

Tehetségek felkarolása 
(továbbtanulás, fejlesztés, versenyre 
készítés) 

önértékelés 
továbbtanulási jelentkezések 

versenyeredmények 
továbbtanulók száma/aránya 

Felkészül az órákra óralátogatási jegyzőkönyvek 
önértékelés 

tudatosan megtervezett órák 
száma 

Órai demonstrációk (kísérletek) óralátogatási jegyzőkönyvek kísérletek száma 
Publikációk folyóiratok publikációk száma 
Szakirodalomban jártasság önértékelés használt szakirodalom száma 
Pedagógiai újdonságok ismerete önértékelés, óralátogatások 

jegyzőkönyve 
felhasznált újdonságok száma 

Szakmai szervezetek munkájában 
részvétel 

önértékelés szakmai szervezeti tagság száma 
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5. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés) 
Szempontok: Információforrás  Indikátorok 
Osztályfőnöki tevékenység osztályfőnöki program, diák 

kérdőív 
megvan 

DÖK segítése DÖK beszámoló, DST beszámolója DÖK rendezvényeken részvétel 
DÖK rendezvény szervezésében 
részvétel 

Elsajátíttatja a tanulókkal a 
közösségi együttműködés 
magatartási szabályait 
(osztálytermen belül és kívül) 

félévi/évvégi statisztika 
egy osztályban tanítók 
értekezletének beszámolója 

dicséretek/fegyelmezések száma 
 
 

Viszonya a „nehéz” tanulókkal 
(beilleszkedés segítése) 

osztályfőnöki beszámolók hátránykompenzációs programban 
részvétel 

Környezettudatos magatartás 
fejlesztése szaktárgyában/más 
programon 

(szak)tantárgyi program 
óralátogatások jegyzőkönyve 

tanórák száma/programban 
részvétel 

Egészséges életmódra nevelésben 
részvétel szaktárgyában/más 
programon 

(szak)tantárgyi program 
óralátogatások jegyzőkönyve 

tanórák száma/programban 
részvétel 

Tanítványok ismerete (név 
szerint, személyes problémáik, 
egyéni képességeik, problémáik) 

óralátogatási jegyzőkönyvek 
fogadóóra névsor 

megtartott fogadóórák száma 
családlátogatások száma, iskolai 
életbe bevont szülők aránya 

Egyéni kapcsolattartás a 
szülőkkel 

önértékelés szülői megkeresések (panaszok) 
száma 

Együttműködés az 
iskolapszichológussal, fejlesztő 
tanárral 

önértékelés, 
iskolapszichológus/fejlesztő tanár 
beszámolója 

közösen megtartott órák száma 

 
6. Az iskola mint szolgáltató 
Szempontok: Információforrás  Indikátorok 
Gyermek és ifjúságvédelem fegyelmi eljárás jegyzőkönyve 

beszámoló a programból 
fegyelmi eljárásban részvétel 
külső programban részvétel 

Baleset megelőzés napló balesetvédelmi oktatás száma 
(tanévente egy) 

Iskola kulturális élete, iskolai 
rendezvények 

munkaközösségi munkatervek megszervezett ünnepélyek, 
alkalmak száma 

Sportélet sportköri napló 
versenybeszámoló 

szervezett versenyek száma 

„Rendkívüli napok” beszámoló részvételek száma 
szervezésben részvétel száma 

Szabadidős tevékenységek beszámoló, önértékelés alkalmak száma 
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7. A pedagógus, mint munkavállaló 
Szempontok: Információforrás  Indikátorok 
Az iskola működésének 
tervezésében részvétel (munkaterv 
elkészítése)  

értekezletek jegyzőkönyve hozzászólások száma 

Értekezleteken részvétel névsor mulasztások száma 
Fogadóórákon megjelenés fogadóóra névsor megtartott fogadóórák száma 
Iskolai dokumentumok 
készítésében részvétel (ped. 
program., szabályzatok-Házirend, 
IMIP, értékelés) 

dokumentumok szabályzatok, dokumentumok 
száma, amelynek elkészítésében 
részt vesz 

Tanulók felügyelete ügyeleti 
időben 

ügyeleti napló beosztott/elvégzett ügyeletek 
aránya 

Tanulók felügyelete egyéb iskolai 
programon (iskolai rendezvények, 
kirándulások) 

önértékelés alkalmak száma 

Helyettesítést vállal (szakórát tart) helyettesítési napló helyettesítések száma 
A tanulólétszám szinten tartásában 
részt vesz (beiskolázási 
kampányban részt vesz, 
felvételiztet) 

beszámolók alkalmak száma 

Előre tudott távolléte esetén 
helyettesítésének 
megszervezésében közreműködik 

helyettesítési napló helyettesítések száma 

Megfelelő módon kommunikál az 
iskolai partnerekkel 

elégedettségmérés 
óralátogatás jegyzőkönyvei 

mérés eredményei 

Ismeri saját adottságait, 
lehetőségeit; korlátait, hibáit; a 
visszajelzéseket, bírálatokat 
pozitívan hasznosítja munkájában  

önértékelés, értékelési csoport 
beszámolója 

„kijavított” hibák száma 

A közösség kialakult 
konfliktusainak megoldásában 
részt vállal 

önértékelés alkalmak száma 

Helyi tanterv írásában részt vesz önértékelés, tantervek tantervek száma 
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8. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 
Szempontok: Információforrás  Indikátorok 
Büszkén vállalja, hogy ebben az 
iskolában dolgozik 

önértékelés negatív visszajelzések száma 

Más fórumokon képviseli az 
iskolát 

önértékelés alkalmak száma 

Iskolán kívüli tevékenység, 
(tantárgygondozói összejövetelek, 
szakmai szervezeti tevékenység 
stb.) 

önértékelés kitüntetések, elismerések 

Tanulókkal jó a kapcsolata önértékelés, diákértékelés elégedettségmérés eredményei 
Szülőkkel jó a kapcsolata önértékelés, szülői jelzések elégedettségmérés eredményei 
Kollégáival jó a kapcsolata önértékelés, kollégák értékelése elégedettségmérés eredményei 
PR tevékenység önértékelés részvétel a beiskolázásban 

(tájékoztató tartása, 
iskolák/óvodák látogatása) 

 
Értékelés rendje 

 
Ki értékel? 
Alapvetően az iskolai élet minden szereplője. Egy pedagógus munkáját csak úgy van esély 
teljes körűen megismerni, ha minden vele kapcsolatba kerülő szereplő véleményt mondhat.  
 

Önértékelés 
Az önértékelés segítségével kollégáink tudatosabbá válnak, lehetőség nyílhat arra, hogy 
esetleges hibáikat külső figyelmeztetés nélkül korrigálhassuk.  Bizonyos pedagógiai 
tevékenységekről (hétvégi kirándulás, teaház stb.) csak a tevékenységbe bevontak tudnak, 
semmilyen fórumon nem kerülnek elő. Ha ezeket az információkat az önértékeléssel 
összegyűjtjük a kollégáról teljesebb kép alakulhat ki. 
 

Kollégák 
Talán a legkínosabb a közvetlen kolléga munkáját értékelni. Ugyanakkor értékelés nélkül is 
mindenki nagyon pontosan tudja, hogy milyen a kollégájának munkája, munkafegyelme. Most 
is tudjuk, hogy ki az, akire lehet kollégaként számítani, ki az, aki feladatot vállal, és azt pontosan 
el is végzi. Tudjuk ki az, akihez fordulhatunk szakmai/nevelési tanácsért, ki az, aki ismeri a rá 
bízott gyerekeket, az esetleges problémákat igyekszik megoldani. Ezeket az információkat 
összegyűjtve, nagyobb az esély arra, hogy aki jól végzi a munkáját megerősödik, 
megbecsültsége nő, aki hibázik, pedig kijavítja gyengeségeit. 
 

Munkaközösség-vezetők 
Iskolánk „lapos” vezetési hierarchiájában igen fontos szerepet töltenek be a munkaközösség-
vezetők. Az adott kolléga szakmai munkájába nekik van a legtöbb betekintésük (óralátogatások, 
szakmai műhely, beszélgetések stb.).  
 

Tanszakaszvezetők 
A tagozatvezetők elsősorban a hozzájuk tartozók adminisztratív tevékenységét ellenőrzik 
(naplók, tantervi programok), így ezt értékelik.  
 

Diákok 
A közoktatási törvény szerint a tanulóknak joga az őket tanító pedagógusok munkájának 
értékelése. Alapelv, hogy a pedagógus a kérdőíveket még az érettségi időszak előtt kitölteti, így 
a végzősök véleményének megismerésére is van lehetőség. A tanárok munkájának értékelése 
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lehetőség szerint egy osztályfőnöki órán zajlik. Minden diák kap egy táblázatot, amiben az őt 
tanító pedagógusok szerepelnek. A kitöltött táblázatokat a diákok összegyűjtik, egy borítékba 
összegyűjtik, és egy megbízott diák átadja az értékelési csoportnak. A kitöltött táblázatokból 
véletlenszerűen választanak ki 30%-nyit, és ezek eredményét összegzik. 
 

Szülők 
A szülők megkérdezése elsősorban az alsó tagozaton érdemes, hiszen itt még napi kapcsolat 
van a nevelők és a szülők között, jobban belelátnak a pedagógusok munkájába, mint a felsőben, 
vagy a gimnáziumban. A szülők megkérdezésére elsősorban az iskolával kapcsolatos 
elégedettségmérésben kerül sor, de ettől kezdve a pedagógiai munkával, a pedagógusokkal 
kapcsolatos célzottabb kérdések is előkerülnek. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a Szülői Szervezet véleményére, hiszen ők a teljes szülői közösséget 
képviselik. A napi munka kapcsán gyakran előfordul, hogy a szülők véleményét is ki kell kérni 
bizonyos kérdésekben. Ilyen esetben nehéz a teljes szülői közösséget megkérdezni. A Szülői 
Tanács tagjaival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, adott esetben gyorsan „mozgósíthatóak”. 
Természetesen rendszeres – félévente legalább egyszeri – megbeszélésekre is összeülünk, az 
ott elhangzottakat írásban rögzítjük, szükség esetén intézkedünk.  
 

Igazgató 
Az igazgató is természetesen a dolgozó munkájának csak egy „szeletét” ismerheti. 
Természetesen törekszik arra, hogy ez a szelet minél nagyobb legyen. Ő elsősorban a kolléga 
iskolához való viszonyáról tud képet adni (kolléga részvétele az iskolai élet tervezésében, 
stratégia kialakítása stb.) 
 

Igazgatóhelyettes, gimnáziumvezető 
Az iskolai élet napi megszervezése, bonyolítása során folyamatos információjuk van a kolléga 
munkafegyelméről, feladatvállalásáról.  
 

Mikor értékelünk? 
A tanév végén, de még az érettségi megkezdése (áprilisban) előtt kerül sor az értékelésre. 
Ekkorra már elég információ gyűlik össze a tanév során végzett munkáról, és még van idő arra, 
hogy az értékelési csoport az eredményeket összesítse. 
Minden pedagógus teljes körű értékelését nem tudjuk minden tanévben elvégezni. Egy-egy 
pedagógus teljes körű „átvilágítására” az igazgatói ciklushoz igazodva – ötévenként - kerül sor. 
Évente részletesen egy-egy meghatározott területet elemzünk. Ez az éves értékelési tervben 
szerepel, tehát mindenki tudhatja, hogy mire kell az adott évben különösen odafigyelnie.  
 

Az értékelési csoport 
A pedagógusok munkájának értékelését az értékelési csoport (ÉCS) koordinálja. A csoport 
állítja össze a mérőeszközöket. A kitöltött kérdőíveket, táblázatokat összesítik, elemzik. Az 
egyes kollégákra vonatkozó teljes értékelést azonban csak az iskola szűkebb vezetése és az 
érintett ismerheti meg.  
Az értékelési csoport tagjaira az igazgató tesz javaslatot, és a tantestület választja meg a tanév 
előkészítése során (augusztus 31-ig). A csoport összetétele tükrözi iskolánk részeit: egy-egy fő 
az alsó tagozatról, a felső tagozatról és a gimnáziumból. A csoportba tartozik egy fő a szűkebb 
iskolavezetésből is így a csoport létszáma 4 fő. A csoport tagjait órakedvezmény és/vagy 
bérpótlék illeti meg. A csoport minden tanév szeptember 15-ig elkészíti az értékelési tervet, 
amelyet a tantestület szeptember 30-ig elfogad. ÉCs megválasztására először 2007/08 tanévben 
került sor. 
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A közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott 
munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti többletfeladatok 
ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán 
kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavégzést (a továbbiakban: kiemelt 
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés). A kereset-kiegészítés megállapításánál figyelembe 
kell venni a vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 
teljesítményértékelésének eredményeit. A teljesítményértékelés eredményét a maximális 
pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők 
szerint kell meghatározni: 
kiválóan alkalmas: 80%-100% 
alkalmas: 60%-79% 
kevéssé alkalmas: 30%-59% 
alkalmatlan: 30% alatt  
minősítést kap a közalkalmazott.  
 
Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés kap az a tanár, aki kiválóan alkalmas 
teljesítményértékelést kap. A kereset-kiegészítésre való jogosultság megállapítása során 
előnyben kell részesíteni azt, aki az intézményi teljesítményértékelés alapján az előző nevelési 
évben, tanítási évben kereset-kiegészítésben részesült, feltéve, hogy a minőségirányítási 
programban meghatározott ciklusidő nem telt el, és a munkáltató megítélése szerint 
teljesítményével ismét kiérdemelte azt.” 

 

8. fejezet A mellékletekben részletesen szabályozott tevékenységek 
 iratkezelés, 

 leltározás és selejtezés, 
 rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, 
 védő, óvó előírások, 
 az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e (benne a pedagógusok munkájához 

szükséges informatikai eszközök használatba vételének rendje), 
 a számítógép-termek és a számítógépes hálózat használatának rendje. 
 munkakörileírás-minták 

 


