
KANIZSAI DOROTTYA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti 

felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapja az 2011. évi 

CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet. 

 

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

 

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 

szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény 

vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2017. 03. 31. napján az alábbi módon fogadta 

el. Az elfogadáskor a jogszabályokban meghatározottak szerint véleményezési jogával élt a 

szülői munkaközösség és a diákönkormányzat. 

 

A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, 

igazgatói utasítások megismerése, megtartása és megtartatása az intézmény valamennyi 

közalkalmazottjára és az iskola minden tanulójára nézve kötelező érvényű. 

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is 

kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak 

megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának 

tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet 

eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. 

A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó fenti jóváhagyási időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző 
szervezeti és működési szabályzata. 

 

I. ALAPADATOK 

 

1. Az intézmény: 

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai 

Dorottya Általános Iskolája 

Hajdú I. u.13. 

2. Az intézmény alapítója: 

Siklós város Önkormányzati Képviselőtestülete 

3. Az intézmény fenntartója és működtetője: 

Mohácsi Tankerületi Központ 

4. Az alapító okirat 

kelte: 1993. 

módosítás kelte: 2000. 03. 07. 

módosítás kelte: 2004. 06. 03. 



módosítás kelte: 2008. 12. 08. 

módosítás kelte: 2010. 11. 25. 

módosítás kelte. 2013. 01. 01. 

módosítás kelte: 2017. 01. 01. 

módosítás kelte: 2017. 01. 11. 

5. Az intézmény jogállása 

Tagintézmény 

 

II. AZ ISKOLA SZERVEZETI LEÍRÁSA 

 

Az intézmény többcélú közoktatási intézmény (egységes iskola) 

Szervezeti tagozódása: 

a/ általános iskola 

b/ sportcsarnok 

 

Az intézmény tevékenységei 

 
Az intézmény alaptevékenysége: 

Szakág: 

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

Szakfeladat: 

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.2.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők) 

6.2.1.4. egyéb köznevelési foglalkozás – tanulószoba, egész napos iskola, napköziotthonos 

ellátás 

 

Az általánostól eltérő program-sajátosságok megnevezése: 

Emelt óraszámú angol oktatás 

Emelt óraszámú ének-zene oktatás 

A feladatmutatók megnevezése: 

Iskolai csoportok száma: 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként maximum 2 

osztállyal. Ettől eltérni csak fenntartói jóváhagyással lehet. 

Az engedélyezett maximális létszám: 494 fő 
Osztályok száma maximum: 16 

Étkezést igénybe vevők köre: mindenki, aki az iskolával jogviszonyban áll. 

Vállalkozási feladatok: 

Az intézmény vállalkozási köre és mértéke: 

Az intézmény alaptevékenységét elősegítő, azt nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet 

folytathat. 

Feladatok forrásai: 

állami finanszírozás 

saját bevétel 

Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

A Tankerületi Központ önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, mely éves 

költségvetése készítésekor a tagintézmény-vezetőtől adatokat kér majd összeállítja az 

intézmény éves költségvetési tervét. A végrehajtást a Pénzügyi osztály folyamatosan ellenőrzi. 

Számlaszám: 10024003-00336451-00000000 

Sportcsarnok 



A sportcsarnok 16 óráig iskolai célú feladatokat lát el. 16 órától fogad külső sportolni vágyó 

diákokat, felnőtteket, sportegyesületeket 

Alaptevékenysége: 

- Testnevelési órák, sportszakkörök biztosítása.  

- Városi sportegyesületek edzési-versenyzési feltételeinek biztosítása. 

- Diáksport rendezvények feltételeinek biztosítása. 

- Tömegsport igények kielégítése. 

- Egyéb rendezvények, ünnepségek feltételeinek biztosítása. 

 

Az iskola vezetési szerkezete 

1. Az iskola vezetői: tagintézmény vezető, tagintézményvezető-helyettes 

 

Az iskola vezetésének általános elvei: 

 

a/ A vezető felelős a vezetése alatt álló intézmény, illetőleg szervezeti egységi feladatainak 

maradéktalan ellátásáért. 

Ennek érdekében minden vezető köteles a részére meghatározott hatáskörben és jogkörben 

- gondoskodni a feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és szervezési feltételek 

biztosításáról. 

- A feladatok ellátásához szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megtenni, illetve 

feletteseihez a szükséges javaslatot előterjeszteni. 

-  Folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni a feladatok ellátását, végrehajtását 

 

b/ A szervezeti egységeket úgy kell kialakítani, hogy a vezetés különböző szinteket magába 

foglaló szerkezete minden vezető és beosztott számára egyértelmű legyen. 

 

c./ A mellérendelt szervezeti egységek kötelesek a feladatok megoldásában együttműködni, de 

egymásnak közvetlenül nem adhatnak utasítást. 

 

d/ A vezetés minden szintjén érvényesíteni kell a demokratikus vezetés követelményeit: 

-A vezetők döntés előtt az általános és jelentős kérdésekben kérjék ki a vezetést segítő 
tanácsadó szervek, ill. munkavállalók véleményét. 

- Minden vezető kötelessége, hogy a beosztottjait érintő döntésről tájékoztassa őket. 

 

2. Társadalmi szervek 

a/ Szülői Munkaközösség 

 

b/ „Gyermekekkel a gyermekekért” Alapítvány Kuratóriuma 

 

3. Diákönkormányzat 

 

A vezetők feladatai, jogkörei 

 

Tagintézmény vezető 
1. Az intézményvezető az iskola egyszemélyi felelős vezetője. 

2. Gondoskodik az iskola munkatervéről, a munkaerő-gazdálkodásról, a nevelő oktatómunka 

tárgyi és személyi feltételeiről, az iskola munkavállalóinak továbbképzéseiről. 

3. Munkáltatói feladatkörében gyakorolja mindazon jogkörét, melyet a Tankerületi Központ 

hatályos SZMSZ-e feladatkörébe utal.  



4. Elsőfokon dönt mindazon tanügyigazgatási ügyben, amelyeket a jogszabályok hatáskörébe 

utalnak. 

5. Törekszik az iskola dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére a 

nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok erősítésére. 

6. Ellenőrzi a különböző dokumentumok felhasználását, a Működési Szabályzat 

érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását. Látogatja a tanítási órákat és az 

iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről feljegyzéseket készít, 

tapasztalatait megbeszéli az érdekelt pedagógusokkal, ellenőrzi a felelősök munkáját, 

útmutatást ad a munka folytatásához. (én is?) 

7. Irányítja, és figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlődését, foglalkozását, 

elősegíti szabadidejük kulturált eltöltését az egészséges életmód kialakítását. 

8. Felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért, a végrehajtás 

ellenőrzéséért. 

9. Intézkedik a Működési Szabályzatban, az Iskola Munkatervében és Közalkalmazotti 

Szabályzatban nem rögzített iskolai feladatok megoldásában. A személyi felelősség megosztása 

nélkül a feladatok elvégzését az iskolaközösség tagjaira bízhatja, képesítésük, pedagógiai 

szempontok és egyéb körülmények figyelembe vételével. 

10. Meghatározó szerepet tölt be az iskola feladatainak megoldásában, értékelésében. 

11. Gondoskodik a szülői munkaközösség, annak választmánya megalakulásáról, működésük 

feltételeinek biztosításáról. 

12. Irányítja és ellenőrzi az alsó és felső tagozat valamint a tanulószoba munkáját. 

13. Részt vesz az oktató-nevelő munka tervezésében, szervezésében és értékelésében. 

a./ Elkészíti a tantárgyfelosztást, javaslatot tesz a tanulócsoportok kialakítására az osztályfőnöki 

és tanulószobás csoportvezetői feladatok ellátására. 

b./ Gondoskodik az órarend elkészítéséről, meghatározza a tanórán kívüli, az oktató munkához 

kapcsolódó foglalkozások rendjét. 

c./ Szervezi a távollevők óráinak helyettesítését, engedélyezi a szükséges óracseréket. 

d./ Részt vesz a beiskolázási feladatok megvalósításában. 

e./ Nyilvántartja a helyettesítéseket és elszámoltatja a túlórákat. 

f./ Vezetői megbeszéléseken beszámol a végzett munkáról, és javaslatot tesz az oktató-nevelő 
munka továbbfejlesztésére. 
g./ Irányítja a tanulmányi versenyeket. 

 

A vezetők közötti feladatmegoszlás 

 

Az iskolát a tagintézmény vezető, a tagintézményvezető-helyettes vagy megbízás alapján a 

munkaközösség-vezetők irányítják. 

A helyettesítés rendje: 

A tagintézmény vezetőt akadályoztatása esetén a tagintézményvezető-helyettes vagy az általuk 

kijelölt kollega helyettesíti. 

A tagintézmény vezető tartós távolléte esetén a tagintézményvezető-helyettes gyakorolja a 

kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább 

kéthetes, folyamatos távollét. 

A tagintézmény vezető helyettesítését gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben a 

tagintézményvezető-helyettes látja el. 

A tagintézmény vezető és a tagintézményvezető-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén a 

helyettesítés a munkaközösség-vezetők feladata. 

Egy hónapnál hosszabb ideig tartó helyettesítés esetén a munkaidő kedvezmények a 

helyettesítőt illetik. 

 



Tagintézményvezető-helyettes 

A tagintézmény-vezető munkáját mindenben segíti. 

Ellenőrzi a pedagógusok adminisztrációs feladatait (e-napló vezetése, tanmenetek, fejlesztési 

tervek leadása), osztályzatok számát, eloszlását. 

Elkészíti a szükséges statisztikákat.  

Aktívan részt vesz iskolai események szervezésében. 

Javaslatokat tesz minden olyan esetben, mely a szervezeti vagy a pedagógiai munkát előre viszi. 

A technikai dolgozók munkáját szervezi, ellenőrzi. 

A különböző versenyek szükséges koordinálását az végzi. 

 

A pedagógusok munkakörükben ellátandó feladatai 

 

1. A pedagógus felelősséggel és önállóan az iskola pedagógiai programjában foglaltakkal 

megegyezően tevékenykedik. 

2. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit az aktuális jogszabály, a pedagógiai 

program alapján és szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a 

Működési Szabályzat, Közalkalmazotti Szabályzat, valamint az iskolavezetés útmutatásai 

alkotják. 

3. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Figyeljen fel az iskolai 

élet problémáira, segítse a helyes kezdeményezések kibontakozását, a hibák megszüntetését. 

Érdemben és aktívan vegyen részt a nevelőtestület közösségi feladatainak megoldásában. 

4. Hivatásából és törvényi előírásokból eredő kötelessége, fejlessze szaktárgyi és általános 

műveltségét. Ennek érdekében részt vesz a 277/1997. kormányrendelet alapján készített 

továbbképzési programban. Nevelőtársaival, a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolattartása során 

a kulturált, pedagógusi hivatást tükröző érintkezési szabályok az irányadóak. 

A pedagógusok munkaköri feladatai 

1. Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és iskolai követelményeinek 

teljesítését. 

2. Szaktárgytól függetlenül kötelessége a helyes magyar beszédre és írásra nevelés. 

3. Tartsa tiszteletben munkatársait és a tanulók emberi méltóságát. 

4. Követelje meg magától, az iskola tanulóitól a pontos munkát és fegyelmezett magatartást. 

5. Kötelessége, hogy a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai 

elhivatottsága alapján tárgyszerű, eligazító választ adjon. 

6. A pedagógus fő feladatát a rendeletekben meghatározott kötelező óraszám 

figyelembevételével és a tantárgyfelosztásban meghatározott területeken az alábbiak szerint 

látja el. 

a./ Egész tanév munkáját tanmenetben tervezi meg. A tanár tanmenete alapján halad 

szaktárgyának tanításában. 

b./ Ellátja az oktató-nevelő munkával kapcsolatban lévő feladatokat, különösen a tanítás 

előkészítése, írásbeli dolgozatok, feladatlapok, munkafüzetek javítása, ellenőrzése, szemléltető 
kísérleti és munkaeszközök tanításra való előkészítését. 

c./ Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni.  

A félévi és az év végi osztályzáshoz kellő számú, időben arányos elosztású, különböző 
ellenőrzési módszereken alapuló érdemjegyek adásával értékel. 
d./ Tevékenysége egészével, de különösen szaktárgya tanítása során érvényre juttatja az iskola 

egységes nevelési elveit. A tanulók pedagógiai magatartásról, neveltségi állapotáról tájékoztatja 

az osztályfőnököt. 

7. A pedagógus munkaköri kötelessége alapján végzi a fő feladatához tartozó alábbi 

tevékenységeket: 



a./ A „ szertárfelelőssel” egyetértésben végzi szaktárgya eszközkészletének fejlesztését, 

javítását, a beszerzési tervek összeállítását. 

b./ Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs munkát /e-napló, szakköri, 

korrepetálási napló vezetése stb./ 

c./ Részt vesz az iskola munkaközösségének és a nevelőtestületnek a munkájában. E 

közösségek munkáját arányos egyéni feladatok vállalásával és teljesítésével segíti. 

d./ Szaktárgyával kapcsolatos fogadó órákon és a szülői értekezleteken információkat ad a 

szülőknek. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól rendkívüli esetben tájékoztatja a 

tagintézményvezető-helyettest, a tagintézmény-vezetőt. 

e./ Szakmai fejlődése és az iskolai célok egységes végrehajtása érdekében lehetőség szerint 

látogatja kollégái óráit. 

8. Az iskola munkarendjével kapcsolatos és egyéb pedagógus munkakörben ellátandó 

feladatok: 

a./ A tanév rendjét az aktuális EMMI rendelet a tanév rendjéről foglaltak alapján a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Erről a tanulók és a szülők tájékoztatást 

kapnak. 

b./ A pedagógus munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, ill. 

a kijelölt foglalkozási helyén. Ha a munkáját váratlan akadályoztatás miatt a meghatározott 

időpontban nem tudja megkezdeni, minél előbb, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 15 

perccel jelenti a tagintézmény-vezetőnek, vagy a tagintézményvezető-helyettesnek. Minden 

egyéb esetben legalább 2 héttel korábban kér engedélyt az tagintézmény-vezetőtől a 

távolmaradásra. 

c./ Köteles megjelenni az iskolai ünnepélyeken és a munkatervben rögzített, az egész iskolát 

érintő rendezvényeken. 

d./ Beosztás szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, helyettesítéseket és felügyeleteket. 

e./ A tantestület megbízása alapján köteles a munkatervben meghatározott módon ellátni az 

oktató-nevelő munkával összefüggő megbízatásait, az igazgató megbízása alapján pedig 

azokat az iskolai munkával összefüggő feladatokat, amelyek nem haladják meg a jogszabályi 

kereteket. 

f./ Munkája során köteles ügyelni környezete rendjére, tisztaságára, a társadalmi tulajdon 

védelmére. Az általa használt anyagok, eszközök megóvásáért anyagi felelősséggel tartozik. 

g./ Ellátja a munkavédelmi és a tűzvédelmi szabályzatban előírt kötelezettségeit. 

 

Az osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnököt az osztályban tanító tanárok közül az iskolavezetőség és a munkacsoport 

vezetők véleményének figyelembevételével a tagintézmény-vezető bízza meg. 

- Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, alaposan 

megismerje tanítványai személyiségét. 

- A tanév elején elkészíti az osztályfőnöki foglalkozási tervet, amely a célokat, feladatokat 

tartalmazza az osztályfőnöki tanterv alapján, az osztályfőnöki órák tanmenetét, a kirándulási 

tervet. 

- Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében együtt működik nevelőtársaival 

és a szülőkkel. 

- Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító 

tanárokkal és napközis nevelőkkel. 

-Szeptemberben, januárban, májusban szülői értekezletet tart. A szülői értekezleten beszámol 

az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, pedagógiai tanácsokat ad, törekszik az iskola 

és a család nevelőmunkájának összehangolására. 



Szükség szerint / rendkívüli esetben az általa meghatározott időpontban és témában tart szülői 

értekezletet. 

-Októbertől áprilisig (február kivételével) a hónap első keddjén fogadóórát tart az egész iskola 

pedagógusainak részvételével. Szükség szerint az érdekelt pedagógusokkal előre bejelentett 

időpontban. 

-A félévi és az év végi magatartás és szorgalom, osztályzatok megállapításához előzetesen 

kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulószobás csoportvezetők és az osztályközösség 

véleményét és ezek alapján terjeszti elő javaslatát döntésre. (Csak a vitás eseteket bocsátja 

szavazásra.) 

- Magatartás és szorgalom jegyeket kéthavonta értékeli. 

- Segíti az osztály szülői munkaközösség munkáját.  

- Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki, adminisztrációs teendőket. 

- Figyelemmel kíséri, engedélyezi és koordinálja osztálya tanulóinak tanórán kívüli és 

meghatározott esetekben - iskolán kívüli elfoglaltságait. 

-Az osztályfőnök gyermek-és ifjúságvédelmi feladatot is ellát. 

-A mindenkori 8.o. osztályfőnök feladata a tanulók pályairányításának előkészítése és a 

jelentkezés lebonyolítása. 

-A szülő kérésére indokolt esetben, 1-1 esetben, de évente legfeljebb 3 napra igazolt 

távolmaradást engedélyezhet a tanulóinak. 

-Tanév kezdésekor megismerteti tanulóival a Házirendet és a Működési Szabályzat tanulókra 

vonatkozó részeit, az iskolai élettel kapcsolatos baleset- és tűzvédelmi előírásokat. 

-Osztályára, tanulóira vonatkozó intézkedést csak véleményének meghallgatásával lehet tenni. 

 

A munkaközösség-vezetők általános feladatai 

 

Feladatukat a tagintézmény-vezető és helyettese közvetlen irányításával végzik. 

1. Az iskolai munkaterv alapján a tagokkal való egyeztetés után összeállítja a munkaközösség 

programját és azt elfogadásra a munkaközösség elé terjeszti. 

2. Véleményezi és a közvetlen irányítójának jóváhagyására, előterjeszti a munkaközösség 

tagjainak tanmenetét, és foglalkozási tervét. 

3. Irányítja és ellenőrzi az iskolai munkatervből eredő, a munkaközösségekre háruló 

feladatokat, azok optimális megoldását. 

4. Részt vesz a beiskolázási terv, továbbképzési program elkészítésében. 

5. Segítséget és útmutatást ad a munkaközösséghez tartozó kezdő pedagógusoknak. 

6. A munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására munkaközösségi megbeszélést tart. 

7. Látogathatja a munkaközösséghez tartozó pedagógusok óráit. 

8. Félévkor és év végén írásban beszámol a végzett munkáról, tapasztalatairól, a nevelő-oktató 

munka eredményeiről, gondjairól, javaslatokat tesz. 

9. Véleményezési, javaslattevő jogköre van a munkaközösségi tagok jutalmazásával, 

minősítésével és kitüntetésére való felterjesztésével kapcsolatban. 

 

A munkacsoport vezetők általános feladatai 

 

Feladatukat a tagintézmény vezető és helyettese közvetlen irányításával végzik. 

1. Irányítja a munkacsoport feladatkörébe tartozó méréseket. 

2. Javaslatot tesz munkacsoportja területén a könyvbeszerzési-, folyóirat-rendelésre. 

3. Kezdeményezi és irányítja a munkacsoportok szervezésében történő iskolai tanulmányi 

versenyeket és rendezvényeket. 

4. Véleményezési, javaslattevő jogköre van a munkacsoport tagok jutalmazásával, 

minősítésével és kitüntetésére való felterjesztésével kapcsolatban. 



 

A megbízatások elvei 

 

1. A megbízatásokat a pedagógusok a nevelőtestület megbízása, ill. a tagintézmény vezető 
felkérése alapján munkakörükhöz tartozó feladatként végzik. 
2. A megbízások rendszerét úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg egyenletes terhelést biztosítson 

a tantestület tagjai számára. 

3. A megbízás lehet határozott, vagy határozatlan időre szóló. 

4. Az egyes feladatok elvégzésére lehetőleg az arra legalkalmasabb, megfelelő végzettséggel 

rendelkező pedagógusnak kell megbízást adni. 
5. A megbízatások eredményes, jószintű teljesítése jutalmazási szempont. 

6. A megbízás nem megfelelő színvonalú ellátása esetén a munkaterület közvetlen 

irányítójának javaslatára a tantestület a megbízást visszavonhatja. 

 

A nevelő-oktató munkával összefüggő megbízatások 

 

1. A nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok rendszerét az iskola éves munkatervében 

kell meghatározni. 

2. Az oktató-nevelő munkával összefüggő megbízatások: 

a/ Pótlékkal és órakedvezménnyel járó megbízatások: 

- tagintézmény vezető 
- tagintézményvezető-helyettes 

- osztályfőnökök 

- munkaközösség-vezetők 

b/ Órakedvezménnyel járó megbízatások: 

- diákönkormányzat segítő tanár 

- közalkalmazotti tanács tagja 

- szakszervezeti bizalmi 

- munkacsoport vezető (helyi méltányosság a tantárgyfelosztás lehetőségei alapján a 22-26 órás 

intervallumon belül) 

c/ Külső szervtől kapott anyagi ellenszolgáltatásért végzett feladat: 

- tankönyvfelelős 

- biztosítási ügyek felelőse 

- egyéb terjesztési feladatok 

f/ Megbízatásként elvégzendő feladatok: 

- munkavédelmi és tűzvédelmi felelős  

- munkavédelmi felelős 

- pályaválasztási feladat-mindenkori 8.o. osztályfőnök + helyettese 

- gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

 

A közösségek és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje 

 

1. Az iskola közösségei: 

nevelőtestület, munkaközösségek, munkacsoportok, SZMK választmány, osztály szülői 

munkaközösségek, osztályközösségek, tanulószobás csoportok, technikai munkavállalók, 

sportcsarnok, alapítványi kuratórium 

2. Az iskolai vezetők és az iskolai közösségek közötti kapcsolattartásban biztosítani kell a 

demokratikus vezetés feltételeit: a tervezés, a helyzetértékelés demokratizmusát, az 

információk megfelelő áramlását, a vélemények összevetését, a munka értékelését. 



A rendszernek biztosítani kell az őszinte, nyílt véleménycserét, az iskola, mint szervezet 

optimális működését, az iskola minden tagjának a munkához szükséges rendszeres 

információkat. 

 

3. A kapcsolattartás formális rendje: 

a/ nevelőtestület rendes és rendkívüli értekezletet tart az év folyamán. A rendes értekezleteket 

a munkatervben kell megtervezni. Rendkívüli nevelői értekezletet az intézményvezető hívhat 

össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell akkor is összehívni, ha azt a nevelőtestület 

tagjainak legalább 1/3-a kéri. 

b/ A tanév folyamán 1 alkalommal a munkatervben meghatározott időpontban és témában 

nevelési értekezletet kell tartani.  

c/ Az igazgató a nevelőtestület részére munkaértekezletet tart minden hó első 

keddjén 16.15-tól 17 óráig. 

d/ Félévkor és év végén osztályozó értekezletet kell tartani. Az osztályozó értekezleten a 

tagintézmény-vezető vagy helyettese elnököl. 

e/ A munkaközösségek a munkatervükben meghatározott időpontokban munkaközösségi 

értekezletet tartanak. Az értekezleten a tagintézmény vezető vagy a helyettes a témától függően 

vesz részt. 

f/ A szülők közösségei közül az SZMK választmánnyal az igazgató, az osztály SZMK illetve 

annak vezetőivel az osztályfőnök tart értekezletet, vagy megbeszélést. 

g/ Azokban az ügyekben, amelyikben a szülői munkaközösségeknek az SZMSZ vagy 

jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt a tagintézmény-vezető kéri meg az írásos 

anyagok átadásával. 

A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett 

napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. 

h/ Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként legalább két 

alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. 

 

A szülői munkaközösség részére biztosított jogok 

Az iskola szülői munkaközössége véleményezési jogkört gyakorol. 

Véleményezési joga van: 

- Az SZMSZ a szülőket is érintő rendelkezéseiben, 

- a házirend megállapításában, 

- a szülőket anyagilag is érintő kérdésekben, 

- az iskola és család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 

i/ A közalkalmazotti tanács tagjával a tagintézmény vezetője tart közvetlen kapcsolatot. 

4. Sportcsarnok alaptevékenysége 

a/ testnevelés órák, sportszakkörök biztosítása 

b/ Városi sportegyesületek edzési, versenyzési feltételeinek biztosítása. 

c/ Diáksport rendezvények feltételeinek biztosítása. 

d/ Tömegsport igények kielégítése. 

e/ Egyéb rendezvények, ünnepségek feltételeinek biztosítása. 

 

5. A kapcsolattartás tartalma: 

Nevelőtestületi értekezletek: 

a/ Az alakuló értekezleten a tagintézmény vezető beszámol a tanév előkészítésével kapcsolatos 

feladatokról. Ismerteti a tantárgyfelosztás végleges változatát. Az új tanévre szóló munkatervre 

javaslatot tesz. A testület módosítási javaslatokat tehet. A tanévre vonatkozó kérések, 

változtatások megbeszélése. Tanévre vonatkozó javaslatok megfogalmazása. Munkavédelmi 

oktatás. 



b/ Tanévnyitó értekezleten a tagintézmény vezető elemzi az aktuális tanév beindításának 

személyi és tárgyi feltételeit, a nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet. A vezető 

tájékoztatja a kollégákat a tanév során esedékes változásokról.  A nevelőtestület 

állásfoglalásainak megfogalmazása. 

Tanévnyitó értekezleten a tanév rendjét, az órarendet, ügyeleti, felügyeleti rendet, étkezési 

rendet ismertetni kell. A nevelőtestület dönt a változásokban, a tanulókra vonatkozó 

szabályokat az illetékes szervezetekkel egyetértésben módosíthatja. 

c/ Tanévzáró értekezleten a tagintézmény vezető elemzi az elmúlt tanév nevelő-oktató 

munkáját, annak tárgyi és személyi feltételeit, a munkatervi feladatok végrehajtását. A 

nevelőtestület javaslatokat tehet az elmúlt év tapasztalatai alapján a következő tanévre. 

d/ A rendkívüli nevelési értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A nevelőtestület határozatait, 

állásfoglalásait szótöbbséggel hozza meg. A tantestület határozatait és az elhangzott külön 

véleményeket a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. / 1 hónap múlva visszajelzés/ 

e/ A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

6. Munkaértekezleten a tagintézmény-vezető, vagy a helyettese tájékoztatást adnak az iskolát 

érintő friss információkról, az időszerű faladatokról. 

 

7. Az osztályozó értekezlet feladata a tanulók magatartási és szorgalmi osztályzatainak 

megállapítása, a vitás esetek eldöntése. 

 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje 

 

1. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének feladata: 

a/ A nevelő-oktató munka minden területére kiterjedően ellenőrizze a tantervi követelmények 

teljesítését és a munkatervi feladatok időarányos megvalósítását. 

b./ A munka folyamatában adjon kellő információt az iskolavezetésnek a feladatok 

végrehajtásáról. 

c/ Elegendő mennyiségű és sokoldalú adatot szolgáltasson a helyzet, ill. az eredmények 

értékeléséhez. 

 

2. A belső ellenőrzés elvei: 

a/ Az ellenőrzések meghatározó elvének az iskolai nevelő-oktató munka jobbítására irányuló 

törekvést kell tekinteni. 

b/ A belső ellenőrzés rendszerében biztosítani kell a tervszerűséget és a nyíltságot. 

c/ A belső ellenőrzési feladatokat az iskola vezetői /tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-

helyettesek/ alapvetően az 1./a./ pontban meghatározott feladatmegosztás szerint és a 

munkaközösség- és munkacsoport- vezetők az adott szakterületen végzik. 

d/ Az ellenőrzéssel elő kell segíteni az eredményesség javítását. 

 

3. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének tartalma: 

a/ Minden ellenőrzési tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani az általános és a 

munkatervben rögzített nevelési-oktatási feladatok teljesítésére. 

b/ Külön gondot kell fordítani a munkatervben meghatározott, kiemelt feladatok teljesítésére. 

c/ Értékelni kell a szakmai feladatok teljesítését, színvonalát. 

d/ Az alkalmazott módszereket a feladatok megoldásának lehetőségei és eredményessége 

szempontjából szükséges értékelni. 

e/ Az SZMSZ-ben leírt munkaköri feladatok megléte. 

 

4. A munkaközösségekre átruházott nevelőtestületi feladatok 



 

1. Alsó tagozatos munkaközösség, 

Döntési jogkörébe tartozik: 

a/ Az alsó tagozatos tanulók fegyelmi ügye. 

b/ Az alsó tagozatos tanulók tovább haladásának eldöntése. 

c/ A szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása. 

Véleményezi: 

a/ Az iskolai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók tagozatra vonatkozó 

részét. 

b/ Az iskolai költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználását. 

c/ A pedagógusok megbízását. 

d/ A továbbképzésre jelentkező tanítók beiskolázását. 

 

2. A felső tagozatos munkaközösség 

Döntenek: 

a/ A tanulók tovább haladásának kérdésében. 

b/ A tanulók fegyelmi ügyében. 

c/ A szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapításában. 

Véleményezik: 

a/ Az iskolai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók szakmai részét. 

b/ Az iskolai költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználását. 

c/ A pedagógusok megbízatását. 

d/ A továbbképzésre jelentkező tanárok beiskolázását. 

A beszámolás rendje: 

Az átruházott feladatokról a munkaértekezleteken, a félévi és év végi értekezleteken számolnak 

be a munkaközösség-vezetők. 

 

Külső kapcsolatok rendszere 

 

Az iskola rendszeres kapcsolatot ápol a következő szervekkel, szervezetekkel: 

Rendőrség 

Iskolaorvos 

Iskola fogorvos 

Óvodák 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Mohács EGYMI 

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siklósi Tagintézménye 

Siklós Város Önkormányzata 

Katasztrófavédelem 

Vöröskereszt 

Iskola védőnő 

Térségi Könyvtár és Ismeret Központ 

Örsi Ferenc Művelődési Központ 

 

 

III. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE 

 

A tanév beosztása 

1. A tanév beosztása a mindenkori jogszabályok és a nevelőtestület döntése szerint történik. 

A tanév helyi rendjét a nevelőtestületünk az éves munkatervben határozza meg. 



2. A szorgalmi idő a tanévnyitóval kezdődik, és a nevelőtestület által kijelölt napon a tanévzáró 

ünnepéllyel végződik. 

A tanévzáró ünnepélyt az utolsó tanítási napot követően egy héten belül megtartjuk. 

3. A tanév eredményes lezárásához a tantervi anyag befejezése szükséges. 

 

Az iskola munkarendje 

 

1. Az iskola 6.30 –tól 17.00 –ig tart nyitva. 

2. A pedagógusok ügyeletet látnak el a folyosókon és a tantermekben a főügyeletes vezetésével. 

Szintenként 2-3 pedagógus, jó időben udvari ügyeletet is megoldják. 

3. A tanítási órák 7óra 45perckor kezdődnek, időtartamuk 45 perc. 

1. óra: 7:45-8:30 

2. óra: 8:40-9:25 

3. óra: 9:40-10:25 

4. óra: 10:35-11:20 

5. óra: 11:30-12:15 

6. óra: 12:25-13:10 

7. óra: 13:35-14:20 

8. óra: 14:25-15:10 

9.óra: 15:15-16:00 

4. Ha pedagógiai érdekek indokolják, bizonyos tanítási órákat összevontan, tömbösítve is lehet 

tartani, az óráknak havi – esetleg több havi – átlagban, ez esetben is meg kell egyezniük a 

pedagógiai program óratervi óráinak számával. 

5. A tanítási óra védelme érdekében: 

a/ A pedagógus köteles a tanórát becsengetéskor elkezdeni, zavartalanságát biztosítani 

b/ Tanítási óráról tanárt, diákot kihívni, az óra megkezdését követően oda bemenni nem szabad. 

c/ Pedagógus csak alapos indokkal engedélyezheti tanuló számára az óráról való távolmaradást. 

d/ Az iskolában 7:30-tól 15:50-ig portás ügyelet van. 

6. A tanítás megkezdése előtt 30 perccel, s a tanórák közötti szünetekben meghatározott 

beosztás alapján tanári ügyeletet kell biztosítani. Ügyeleti feladatok elvégzésére a pedagógus 

órarendje alapján önként jelentkezik. Ennek hiányában a tagintézmény vezető helyettes jelöli 

ki. Kapunyitás az ügyeletet ellátó takarító feladata. 

7. Az iskola tanulói kötelesek az első tanítási óra előtt 10 perccel beérkezni az iskolába. 

Délelőtt engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. A tanulók csak szülői 

engedéllyel távozhatnak a foglalkozások befejezése előtt az iskolából. 

8. Az iskolában munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig vezetői ügyeletet kell tartani. 

9. Kivételes alkalmakkor, tanítási szünetekben, tanítás nélküli munkanapokon az általánostól 

eltérő munkarendet a tagintézmény-vezető engedélyezhet. 

10. Szülői értekezleteket, szülőket érintő ünnepélyeket, programokat csak az általános 

munkaidőn túli időszakban lehet rendezni. 

11. Tanítási órákat osztályonként (csoportonként) kell tartani. 

12. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7:30 és 15:30 óra között. 

13. A belépés és a benntartózkodás rendje: 

Akik nem állnak jogviszonyban az iskolával, azokat a portás útbaigazítja. 

 

Sportcsarnok működési rendje 

 

A sportcsarnok tanév közben 16 óráig az iskola tanulóinak biztosítja a testnevelési és sportolási 

feltételeket az órarend és tanórán kívüli tevékenység iskolai terve alapján 16-21 óra közötti 



időben a város sportegyesületei számára, biztosítja az edzési időpontokat a közösen egyeztetett 

és elfogadott időpontokban szerződés alapján. 

Ünnep-és munkaszüneti napokon az egyesületek bajnoki sorsolásának megfelelően 

mérkőzések, illetve egyesületek által rendezett különböző korosztályú kupakiírások 

lebonyolítási feltételeit biztosítja. 

A sportcsarnok szabadon maradó működési idejét, meghatározott bérleti díjért bérbe lehet adni. 

 

A létesítmények és helyiségek használati rendje 

 

Az iskola és a sportcsarnok létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az 

állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. 

Az intézmény valamennyi munkavállalója és tanulója felelős 

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

- az iskola, sportcsarnok rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

- a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felügyelettel használhatják. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

tagintézmény vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. 

Az iskolai könyvtár használati rendje: 

- a könyvtáros beosztása szerint 

- Az intézményhez nem tartozó külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről szóló 

megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket 

vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani 

a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások 

 

1. A tanórán kívüli foglalkozások célja: 

a/ Adjanak lehetőséget az iskolában tanított tárgyak tantervi követelményeinek alaposabb 

elsajátítására, a továbbtanulás elősegítésére. 

b/ Törekedjenek arra, hogy a tantervi, a művelődési ismereteket komplex művelődési anyaggá 

szélesítsék. 

c/ Sajátos módszereikkel segítsék az iskola nevelési feladatainak megoldását. 

d/ Feleljenek meg a tanulók differenciált érdeklődési körének. 

e/ Biztosítsák az egészséges életmódra nevelést és a rendszeres sportolás lehetőségeit. 

 

2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: 

a/ egésznapos iskola 

b/ tanulószobás csoport 

Differenciált képességfejlesztést szolgáló foglalkozások: 

c/ szakkörök: önképző kör, szakfoglalkozás, tanfolyam 

diáksport 

d/ tanulmányi, kulturális versenyek 

e/ diáknap 

f/ tanulmányi kirándulások. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 



1. a/ A tanórán kívüli foglalkozások rendje beépül az iskola munkatervébe. 

b/ Csak olyan szakkör, csoport működhet, amelynek szakszerű vezetés biztosítható. 

c/ A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés önkéntes, de annak vállalása egy tanévre szól. 

Kizárás esete fegyelmező intézkedéssel jár.  

d/ Egy tanuló általában 2 szakkörnek lehet tagja. Kivételt az átlagostól eltérő, jó képességű 
tanulók esetében az osztályfőnök tehet. 

e/ A szakkörök, csoportok foglalkozási idejét az órarendhez kapcsolódó tanórán kívüli 

foglalkozások rendje tartalmazza. 

2. a/ Házi versenyt kezdeményezhet és lebonyolíthat a munkaterv alapján a tantestület és a 

munkaközösség, diákközösség. 

b/ A különböző versenyek szükséges koordinálását az tagintézményvezető-helyettes végzi. 

c/ Házi verseny csak a szakmai követelmények és résztvevők esélyegyenlőségének 

biztosításával szervezhető. 

3. a/ Korrepetálási és felzárkóztatási foglalkoztatásokat meghatározott tantárgyakhoz 

kapcsolódóan kell tartani. 

4. a/ A tanulmányi kirándulásokat évente tervezni kell. 

b/ Tanulmányi kirándulásokra évente 2 munkanap adható. 

c/ tanulmányi kirándulások alkalmával 20 tanulónként legalább 1 fő pedagógus kísérőt 

biztosítani kell.  

 

A mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezések 

Lásd házirend 

 

Az osztályozó, javító és egyéb vizsgák lebonyolításának szabályai 

 

1. Javító-vizsgát kell tennie annak a tanulónak, akit a 20/2006. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ 

erre kötelez. 

a/ Időpontja általában augusztus 21-től augusztus 31-ig . /Kivételes esetben a tagintézmény 

vezető október 31-ig engedélyezheti./ 

b/ A vizsga időpontjáról és helyéről a tanulókat, illetve szüleiket hirdetmény útján értesíteni 

kell. 

c/ Javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból álló vizsgabizottság előtt kell tenni. 

A vizsgabizottság 3 tagból áll, elnökét az igazgató bízza meg. A vizsgáról jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

d/ A javítóvizsga írásbeli, szóbeli, ill. gyakorlati részből állhat. A vizsga anyagát a tantervi 

követelmények minimum szintjéhez kell igazítani. 

e/ A vizsga kezdetekor a tanulóknak ki kell adni a szóbeli felelet feladatát és annak 

átgondolásához felkészülési időt kell biztosítani. Ha a tanuló feladatát nem tudja megoldani, 

még egy feladatot kaphat. 

f/ A vizsga eredményét az osztályfőnök jegyzi be az anyakönyvbe és a bizonyítványba. A 

záradékot az osztályfőnök és az tagintézmény-vezető írja alá. 

A vizsga eredményének kihirdetése az osztályfőnök anyakönyvi bejegyzése és az aláírások után 

a bizonyítvány átadásával történik. 

g/ A javítóvizsga nem nyilvános, nem ismételhető meg. 

h/ Igazolt távolmaradás esetén az igazgató újabb vizsgaidőpontot határoz meg. 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak, akit 20/2006. (VIII.31.) EMMI rendelet 

erre kötelez. 

a/ Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató határozza meg. /Általában június és augusztus 

hónap második fele./ 



b/ A vizsga időpontjáról és helyéről a tanulót és szüleit két héttel korábban értesíteni kell 

/írásban / 

c/ Osztályozó vizsgát vizsgabizottság előtt lehet tenni. A bizottság elnökét a tagintézmény 

vezető bízza meg, tagjai a tantárgyak szaktanárai /legalább 3 fő/ 

d/ Az osztályozó vizsga tartalmi követelményeit a tantervi előírások alapján kell megállapítani. 

Rendkívüli indokolt esetben az tagintézmény vezető felmentést adhat: ének-zene, testnevelés, 

idegen nyelv, technika, rajz tantárgyak vizsgakötelezettsége alól. 

e/ A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Írásbeli vizsgát azokból a tantárgyakból kell tenni, 

amelyekből iskolai dolgozatok írása kötelező. 

f/ A vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét az osztályfőnök jegyzi be az 

osztályozó vizsgák anyakönyvébe, ill. a bizonyítványba. 

Az összevont osztályozó vizsga eredményeit évfolyamonként külön kell jegyzőkönyvbe 

foglalni, ill. az anyakönyvbe bejegyezni. 

g/ A vizsga eredményét a bizottság állapítja meg, kihirdetése a bizonyítvány átadásával történik. 

 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének rendje 

Lásd Házirend 

 

Fegyelmi eljárás rendje 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. fejezet 

A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható 

fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés 

miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás alapjául szolgáló indítvány 

elutasításával vagy felmentéssel végződött, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell 

számítani. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, 

amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek 

alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú 

sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás 

megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés 

kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető 

eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a 

bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja. 

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban 

írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli 

megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 

elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli 

megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban 



foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 

megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 

biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, 

értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

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

kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 

Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév 

végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a nyári 

gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást. 

Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló 

javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé 

kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt 

- osztályozó vizsgát tegyen. 

Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik 

évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakközépiskola utolsó szakképzési 

évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi 

vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, 

ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak 

szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggesztheti. 

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi 

eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott 

képviselője is képviselheti. 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a tanuló 

terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi 

tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet 

tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az 

értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt 

legalább nyolc nappal megkapja. 

A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 

védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani 

kell. 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. 



A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell 

fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen. 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság 

folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni 

a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott 

nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás 

vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha 

ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 

folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a 

szemle és a szakértői vélemény. 

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló 

mellett szól. 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az 

iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy 

más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 



A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 

érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a 

határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés 

időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a 

határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a 

nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, 

továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 

másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát 

továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével 

ellátva. 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben 

meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, 

továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú 

tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén 

az iskola vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója 

megállapítja a kizárási ok fennállását. 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a 

felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről 

a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással 



egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak 

szerint az okozott kár megtérítésére. 

 

Az Iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények rendje a pedagógiai programban és az éves 

munkatervben találhatók. 

 

1. a/ Az iskolai hagyományok célja és feladata, hogy a velük kapcsolatos tevékenységeken 

keresztül erősödjön az iskola arculata, tanulóinak kötődése az iskolához. Sajátos eszközeivel 

bővítse a tanulók tevékenységi területét, szélesítse az iskola társadalmi kapcsolatait. 

b/ A tantestületnek, az iskolavezetésnek és a tanulóközösségeknek az a feladata, hogy a 

meglévő hagyományokat méltóan ápolja, tartalmilag fejlessze, ill. olyan hagyományteremtésre 

alkalmas formákat kezdeményezzen, amelyek jól szolgálják nevelési céljainkat. 

 

2. A tanulók érzelmi nevelése érdekében ápoljuk és őrizzük azokat a hagyományokat, amelyek 

az iskola, a város múltjával kapcsolatosak. 

 

3. A rendezvények, ünnepségek, megemlékezések egy csoportja erősítse az iskolának, mint 

közösségnek az egységet, a tanulócsoportok és korosztályok közeledését szolgálja. 

- Tanévnyitó ünnepély  

- Szeptemberben az 1. és 5. osztályok avatása.  

- Zenei világnap – okt. 1.  

- Okt. 6. megemlékezés az iskolarádión keresztül.  

- Okt. 23. ünnepély.  

- Kanizsai Matematikaverseny – november 

- Mikulás köszöntése 

- Szülők bálja – ősz 

- 5. és 7. évfolyamon tantárgyközi, három hetet meghaladó projekt  

- Február 6. névadónk ünnepe (Dorottya-nap) 

- Farsangi bálok – február 

- Retro disco – tavasz 

- Kanizsai Tehetségnap - tavasz 

- 6. és 8. évfolyamon témahét 

- Márc. 15. ünnepély. 

- Egészségnap – Gyereknap június 

- Anyák napi műsorok – osztályon belül (alsós) 

- Diákfórum 

- A nyolcadikosok búcsúzása tanáraiktól – utolsó héten  

- Ballagás-tanévzáró 

- Papírgyűjtés évi 2 alkalommal (ősz, tavasz) 

- Nyári tábor 

4. Minden tanévben lehetőséget teremtünk a tehetséges tanulók, tanulócsoportok 

bemutatkozására az iskola közössége, s a szülők előtt. 

 

5. A hagyományápolás külsőségei 

Az iskola hétköznapi és ünnepi viseletéről: 

Alapelvünk az esztétikus külső, a korosztályhoz illő, túlzásoktól mentes ápolt megjelenés. 

- ünnepi alkalmakkor: fehér ing /blúz/ és sötét nadrág/szoknya. 



 

6. A hagyományoknak megfelelően kapcsolatot tartunk a város intézményeivel, szervezeteivel. 

A kapcsolattartás mikéntje és gyakorisága az éves munkatervben található, illetve eseti jellegű. 

Évente egyszer 1 napon (március illetve április) lehetőséget adunk a szülőknek, hogy nyílt 

napon látogathassák a tanítási órákat (1-4. óra), ismerkedjenek gyermekük iskolai munkájával. 

 

7. Az iskola tanulói, pedagógusai sikereinek nyilvánosságra hozatala: 

- eredmények iskolánk weboldalán, és Facebook oldalán folyamatosan megjelennek, 

- az aktualitás jegyében minden eredményt, helyezést félévente egyszer kell bejelenteni, 

- megyei, területi, országos sikerért tanulóinkat az iskola nyilvánossága előtt történő igazgatói 

dicséret illeti, 
- többéves kiemelkedő szorgalmáért, magatartásáért, tanulmányi munkájáért a tanuló 

nyolcadikos korában ballagáson ill. évzáron veheti át a „Kiváló tanuló” kitüntetést, 

- kiemelkedő tanulmányi munkáért, sportteljesítményért ballagáson ill. évzáron adjuk át a „Jó 

tanuló – Jó sportoló” címet, valamint a „Kiváló sportoló” címet. 

Kritériumok: lsd. Ped. program 

 

Rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje 

 

Tanulóink évente vesznek részt a kötelező fogorvosi és általános szűréseken és iskolaorvosi 

vizsgálatokon, melyet a fenntartó által kijelölt szakorvosok látnak el. A kapcsolatot havi 

rendszerességgel a védőnővel tartjuk. A védőnő a szűrővizsgálatokon kívül felvilágosító órákat 

is tart, versenyre készít fel, egészségnap szervezésében segít. 

Az intézmény munkavállalóinak jogszabályban kötelezően előírt üzemorvosi ellátását a 

fenntartó által kijelölt üzemorvos végzi. 

 

A dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés 

 

A tájékoztatás, megismerés rendje: 

Munkaterv – nyilvános – iskola weboldalán 

Beszámolók – pedagógusok számára hozzáférhető az iskola titkárságán 

Költségvetés – pedagógusok számára hozzáférhető az iskola titkárságán 

Pedagógiai program – nyilvános – iskola weboldalán 

Házirend – nyilvános – iskola weboldalán 

SZMSZ – nyilvános – iskola weboldalán 

Az említett dokumentumok az iskola titkárságán, és az tagintézmény vezetőnél találhatók, 

illetve nyilvánosak. 

A felmerülő kérdéseket írásban kell feltenni az iskolavezetésnek. Az iskolavezetés egy héten 

belül köteles válaszolni. 

 

A hit- és erkölcstan oktatás rendje: 

Az iskola biztosítja a hit- és erkölcstan oktatás számára a külön termeket, az időpontot az 

érintett egyházakkal egyezteti, az órarendbe építi. 

 

Az intézményi védő- óvó eljárások rendje 

 

Baleset bekövetkeztekor a tanulót, dolgozót azonnal elsősegélyben kell részesíteni, súlyosabb 

esetben orvoshoz kell szállítani, orvost vagy mentőt hívni. A balesetet jelenteni kell a 

tagintézmény vezetőnek, távollétében a tagintézmény vezető helyettesnek. A balesetről 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 



Tűz esetén a tűzriadó tervben leírtak szerint kell eljárni. 

Bombariadó esetén az épületet a tűzriadó tervben leírtak szerint azonnal ki kell üríteni, és 

értesíteni kell a Városi Rendőrkapitányságot. Bombariadó miatt elmaradt tanórák pótlását az 

igazgató munkaszüneti napon elrendelheti. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok – lásd pedagógiai programban 

Tanulóbaleset megelőzési feladatok 

Minden tanév első oszt.fői óráján baleset és tűzvédelmi oktatást tartunk. 

Az oszt.fői tanmenetek balesetvédelmi órát tartalmaznak. 

A szaktanárok a tantárgyukhoz kapcsolódó balesetvédelmi oktatást tartanak. 

Baleset esetén teendő intézkedések 

Sérülés mértékétől függően:  

a. Elsősegély nyújtása 

b. Szakorvosi ellátás 

c. Baleseti jegyzőkönyv felvétele 

 

A nevelőmunka biztonságos feltételei megteremtésének rendje 

 

A tárgyi feltételeket az eszköz-és felszerelésjegyzék szerint ütemezve beszerezzük. 

A karbantartó által kijavítható meghibásodásokat a lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk. 

 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők szabályai  

A tűzrendészeti szabályzatban meghatározott vonulási útvonalon el kell hagyni az épületet. A 

tanulókat biztonságos helyen el kell helyezni.  

 

Egyéb rendelkezések 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai: 

Kereskedelmi reklámtevékenységet folytatni az intézményen belül tilos, kivéve szponzori 

szerződés, egyedi megállapodás alapján. 

A tanulónak fizetendő díjazás szabályai: 

A tanulók által létrehozott dolgok vagyoni jogának átruházásából létrejött nyereségből a tanulót 

75% illeti meg. 

Mindennapos testedzés formái: 

A tanulóknak órarendbe építve heti 5 testnevelés órájuk van, melyből kettő igazolt sportköri 

tagsággal kiváltható. 

Lehetőség szerint alsó tagozatban a 3 kötelező testnevelés óra mellett néptánc vagy társastánc 

foglalkozást biztosítunk órarendbe építve az egésznapos iskola keretein belül. 

 

Tanulói részvétel az iskolai szervezetben 

 

- A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök képviseletét a diákönkormányzat látja el. Tagjai 

3. osztálytól kezdődően az osztályközösségek által delegált tanulók (osztályonként két fő). 

- Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyet évente egy 

alkalommal hívunk össze. Ezen a tanulók az iskolát érintő ügyekben kérdéseket tehetnek fel, 

új megoldási javaslatokat vethetnek fel. 

- Nevelőtestületi értekezleteken az iskolavezetés megbeszélésein a diákönkormányzatot segítő 
tanár képviseli a tanulók érdekeit. 

Diákönkormányzat támogatása: 

az iskola a működéshez szükséges tárgyi feltételeket (tanterem, papír, fénymásoló, számítógép, 

telefon, stb.) biztosítja. A munka segítésére pedagógust nevez ki. 

Kapcsolattartás formája, rendje: 



A diákvezető előzetes időpont egyeztetése után bármikor fordulhat az iskolavezetéshez. 

Észrevételeit szóban és írásban is megteheti. 

A segítő pedagógus ugyanúgy járhat el, mint a diákvezető, ezen kívül munkaértekezleteken 

beszámol. 

 

A tanulók tájékoztatásának rendje: 

Az iskolai vezetők és az iskolai közösségek közötti kapcsolattartásban biztosítani kell a 

demokratikus vezetés feltételeit: a tervezés, a helyzetértékelés demokratizmusát, az 

információk megfelelő áramlását, a vélemények összevetését, a munka értékelését. 

A rendszernek biztosítani kell az őszinte, nyílt véleménycserét, az iskola, mint szervezet 

optimális működését, az iskola minden tagjának a munkához szükséges rendszeres 

információkat. 

Formái: 

Írásbeli: e-ellenőrző, ellenőrző, üzenő füzet, faliújság, képújság, honlap 

Szóbeli: osztályfőnökök, szaktanárok közlései, diákfórum, DÖK -ülés, igazgatói elbeszélgetés 

A tanulók véleménynyilvánításának rendje: a tanuló a személyiségi jogok tiszteletben tartásával 

szabadon véleményt nyilváníthat. 

Formái: 

Írásban: iskolaújság, diákfórum, faliújság 

Szóban: osztályfőnöki óra, diákfórum, DÖK -ülés, 

A tanulmányi idő megrövidíthetőségének eljárási szabályai: 

A tanulmányi idő megrövidíthető a nevelőtestület engedélye alapján, amennyiben a tanuló az 

osztályozó, illetve összevont osztályozó vizsgát sikeresen teljesítette. 

A jogorvoslat és eljárási rendelkezések szabályai. 

A tanuló, illetve a szülő sérelem esetén előzetes bejelentés alapján fordulhat: 

szaktanárhoz 

osztályfőnökhöz 

tagintézmény-vezetőhöz 

oktatási referenshez 

jegyzőhöz 

tankerületi központhoz 

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

A szabályzat hatálya: a szabályzat kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. 

Felülvizsgálat rendje: a törvényi előírásnak megfelelően, illetve, ha a pedagógusok 1/3-a vagy 

a szülők 50%-a vagy a diákok 50%-a kezdeményezi. 

Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a 

felterjesztéstől számított 31. nap. 

A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 2010. évi SZMSZ-e. 

 

MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Külső kapcsolatok rendszere 

 

PARTNERLISTA 

A felméréssel és a visszajelzés-gyűjtéssel érintett partneri kör: 

A Kanizsai Dorottya Általános partnerei a partnerazonosítás alapján: 

Közvetlen partnerek: 

alkalmazotti kör 



tanulók 

szülők 

Fenntartó és működtető: Mohácsi Tankerületi Központ 

Óvodák 

Bölcsőde 

Batthyány Kázmér Ált. Isk. 

Alapfokú Művészeti Iskolák 

Táncsics Mihály Gimnázium 



Közvetett partnereink: 

Térségi Könyvtár és Ismeret Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Védőnői Szolgálat 

Baranya megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siklósi Tagintézménye 

Mohács EGYMI 

Rendőrség 

Örsi Ferenc Művelődési Központ 

Pécsi SZC Siklósi Szakképző Iskolája   

 

2. sz. melléklet: TűZ- ÉS BOMBARIADÓ TERV 

 

I. Tűzjelzés, riasztás, értesítések. 

Tűz vagy veszélyének észlelésekor az észlelő személy köteles jelzést tenni munkatársainak, 

környezetében levő személynek, valamint a tűzoltóságnak. 

A tűzoltóság ingyenes segélykérő telefonszáma:105 

A tűzjelzés tartalmi követelményeit a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza. 

Tűzoltósághoz telefonon történő tűzbejelentés mellett hangos szóval, kiabálással értesíteni 

kell a munkatársakat. Létesítmény területén tartózkodók riasztását nyugodtan, a pánik 

elkerülésével kell végrehajtani. Fel kell kérni őket a létesítmény átmeneti elhagyására. 

Tűz esetén értesítendő személyek: 

Pataki Gabriella 

lakcím: 7800 Siklós Harkányi út 37. 

telefonszám: 20/9548715 

Szabóki Barnabás 

lakcím: 7800 Siklós Vértanuk u. 22. 

telefonszám: 70/6024056 

Olajos Attiláné 

lakcím: 7800 Siklós Iskola u.16/b 

telefonszám: 30/5724355 

Baleset vagy személyi sérülés esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon. 

Bűncselekmény gyanúja, haláleset esetében a rendőrséget is értesíteni kell a 107-es 

telefonszámon. 

Amennyiben, bombával vagy más anyaggal, eseménnyel történik fenyegetés, azonnal értesíteni 

kell a rendőrséget. 

Egyéb értesítendő személyek, szervek eseti meghatározás szerint, a tűzvédelmi oktatáson 

elhangzottak alapján. 

II. Menekítés, személymentés. 

Épületből, helységekből a tűz által nem veszélyeztetett kijáratokon, folyósokon kell a 

bennlevőket kivezetni. 

Szükség esetén a földszinti ablakok is igénybe vehetők. 



Bent tartózkodókkal a menekülés irányát ismertetni kell, lehetőleg azt használják, ahol 

bejöttek. 

Menekülés a helyismerettel rendelkező dolgozók, alkalmazottak irányításával történjék. 

Helyismeretekkel nem rendelkező hangoskodókat nyugtassák meg, és vezessék ki a szabadba, 

ott adjanak nekik feladatot. 

Sötétedés utáni időszakban az áramkimaradás vagy áramtalanítás esetén a készenlétben tartott 

elemes kézi lámpákat kell a kiürítés segítsége érdekében igénybe venni. 

Fenyegetettség esetén is haladéktalanul értesíteni kell a személyzetet, dolgozókat, és végre 

kell hajtani a kiürítést. Veszélybe került, sérült személyeket ki kell menteni. 

III. Tűzoltás, kárelhárítás, tárgymentés. 

Tűzjelzéssel és menekítéssel egy időben meg kell kezdeni a tűz oltását, a rendelkezésre álló 

tűzoltó készülékekkel, tűzoltó-felszerelésekkel. 

Tűzoltás megkezdése előtt minden esetben áramtalanítani kell. 

Áramtalanítás megtörténte előtt vízzel a tüzet oltani tilos, addig a kézi tűzoltó készülékkel kell 

a tűz oltását megkísérelni. Áramtalanítás felelőse az intézmény karbantartója vagy a rendezvény 

ügyeletes. 

Tűzoltás irányítója mindig az egység jelenlévő legmagasabb beosztású személye, a hivatásos 

tűzoltók helyszínre érkezéséig. 

Tűzoltóknak át kell adni a helyszínrajzot is. 

Anyagok, eszközök, tárgyak mentését a veszélyeztetett helyről csak abban az esetben szabad 

elkezdeni és végrehajtani, ha emberélet és testi épség veszélybe nem, kerülhet. 

IV. Egyebek 

A tervben foglaltakat valamennyi dolgozóval ismertetni, és visszakérdezéssel ellenőrizni kell, 

hogy feladataikat ismerik, tudják. 

Távbeszélőn történı tűzjelzés akadályoztatása esetén a rendőrségnek is meg lehet adni a 

tűzjelzést, ha mindezek nem működnek, személyesen, gépkocsi igénybevételével kell a tüzet 

jelezni. 

Sportcsarnok 

A Sportcsarnok területén keletkezett tűz észlelése utáni teendők: 

Tűzjelzés módja: hangosbemondó, vészkijáratjelzők, villogófény. 

1. A csarnok ügyeletét ellátó dolgozó tűz esetén azonnal értesíti a tűzoltóságot és az intézmény 

vezetőjét. 

2. Gondoskodik arról, hogy az érkező tűzoltóságot valaki beirányítja a csarnok területére 

vagy udvarára. 

3. Gondoskodik a benntartózkodók számára a csarnok biztonságos elhagyásáról. 

4. Áramtalanítja az épületet. 

5. A megérkezı tűzoltóságnak megmutatja a vízszerelési lehetőségeket: 

a/ udvaron: Ny-i csap 

K-i csap 

b/ vízcsapok: - az öltözőkben 

- a hőközpontban 

- tűzcsap a déli folyosón 

- tűzoltó készülékek a bejáratok mellett. 

6. Tárgyak mentését a mindenkori vezető vagy távollétében a karbantartó irányítja. 

7. A vezető a tűz eloltása után jelentést tesz felettes szervének. 

8. Mellékletek: 

1. Létesítmény helyszínrajza 

2. Tűzcsapok poroltókészülékek helye 

3. Az intézmény általános tűzvédelmi utasítása. 
 


