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1. Általános rendelkezések 

 

 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 mindazon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. Megalkotása a Nemzeti köznevelési törvény 

alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és 

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, 

racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

 A szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók 

megtekinthetik munkaidőben az igazgatói irodában vagy az iskola honlapján.   

 

 A Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának – 

mely az igazgató jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól - betartása az 

intézmény minden tanulójára és munkavállalójára kötelező. 

 
 

2. Intézményi adatok 

 
Az intézmény 

      a) neve: Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola 

      b) fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

          (1051 Budapest, Nádor u. 32.) 

c) OM azonosító száma: 037134 

d) Intézményi azonosítószám: 178 016 

e) KSH statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

f) székhelye: 8444 Szentgál, Hársfa u. 14. 

g) törzskönyvi nyilvántartási száma: 430597 

h) telefonszáma:88/506-530 

i) faxszáma: 88/506-531 

 

Az intézmény tagozatainak megnevezése: 

      a) általános tantervű iskolai tagozat 

      b) eltérő tantervű iskolai tagozat – enyhén értelmi fogyatékosok számára 

 

Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása, és megnevezése: 

      852010  alapfokú oktatás 

 

Az intézmény tevékenységei szakfeladatonkénti (20/2012. (VIII.31.) EMMI és a 2011. évi 

CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján) megnevezéssel:  

 

a) Alaptevékenység szakfeladatai 

 

Szakfeladat száma  Szakfeladat megnevezése 

4700021 Tankönyvforgalmazás költségvetési szerveknél 

- tanulói tankönyvellátás biztosítása 

4700091 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 

- felesleges készletek, kis értékű tárgyi eszközök,  

selejtezett készletek, hasznosítható hulladékok értékesítése 
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852011 

 

852021 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam) 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

852012 

 

852022 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű általános iskola tanulók nappali 

rendszerű nevelése oktatása (5-6 évfolyam) 

855911 

855912 

855914 

855915 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulószobai nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

költségtérítéses oktatási és szabadidős tevékenységek szervezése 

alaptevékenységhez igénybevett szolgáltatások továbbértékesítése 

889965 

889966 

Egyéb foglalkoztatási jogon járó speciális ellátások 

Jóléti, sport és kultúratámogatások 

890442 

890443 

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása 

Egyéb közfoglalkoztatás 

890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítás 

 

Alaptevékenységen belül: 

 

- 1-8. évfolyamon általános iskoláskorú gyermekek nevelése, oktatása 

- 1-6. évfolyamon enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarai, látási 

fogyatékos (gyengénlátó), mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, hallási 

fogyatékos (nagyothalló) tanulók gyógypedagógiai oktatása és nevelése  

- egyéb pszichés fejlődés zavarai, látási fogyatékos (gyengénlátó), mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók integrált 

oktatása és nevelése 

- logopédiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- fejlesztő nevelés 

- költségtérítéses oktatási és szabadidős tevékenységek szervezése 

- tantermek, tornaterem bérbeadás 

- alaptevékenységhez igénybevett szolgáltatások továbbértékesítése /telefon, fűtés, 

közműdíj-térítés/ 

- melegítő konyha üzemeltetése 

 

b) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek  

 

6800002 

7700002 

8210002 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Kölcsönzés, operatív lízing 

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás (sokszorosítás) 
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Az intézmény szakmai jogállása: önálló alapfokú oktatási intézmény. 

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma, felvehető létszáma:   

- általános tantervű tagozat:  1-8. évfolyam 384 fő     

- eltérő tantervű tagozat:       1-6. évfolyam   24 fő (2 csoportban)  

 

Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon:  

          - Ingatlanvagyon: Hársfa u. 14.    

   - Ingóvagyon: az intézmények berendezési és felszerelési tárgyai, gépei leltár 

      szerinti értékben. 

 

 

3. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

 Az intézmény felelős vezetője az igazgató. A közoktatási intézmény vezetője a felelős 

az intézmény szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és 

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt 

egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A közoktatási intézmény vezetője 

képviseli az intézményt. Döntési jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott 

körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. A döntési 

jog átruházása- kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását - minden esetben írásban 

történik. 

 

 Az igazgató helyettesítését az igazgatóhelyettesek látják el teljes felelősséggel, 

feladat- és hatáskörrel (munkaköri leírásukban foglaltak szerint). Az 

igazgatóhelyettesek megbízását az igazgató adja. 

 Szakmai munkaközösségek: A munkaközösségek segítséget adnak az iskola 

pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösségek részt 

vesznek az iskola pedagógusainak belső értékelésében, az iskolai háziversenyek 

megszervezésében. A munkaközösség tagjai javaslatot tesznek munkaközösség-

vezetőjük személyére, akit az igazgató bízhat meg legfeljebb öt éves határozott 

időtartamra. Intézményünkben működő munkaközösségek: humán, reál, alsós, 

napközis, pedagógiai, integrációs. A munkaközösség-vezetők rendszeresen 

konzultálnak a munkaközösség tagjaival, egymással és az intézmény vezetőjével, 

javítva az iskola nevelő-oktató munkájának színvonalát, az információáramlást. A 

munkaközösség-vezető a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben 

folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a munkaközösség minden tagjánál órát 

látogat. Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt. 

 

 A vezetők egyidejű akadályoztatása esetén a halaszthatatlan vezetői feladatokat az 

iskolában a reál munkaközösség vezetője (távollétében az intézménynél leghosszabb 

szolgálati idővel rendelkező pedagógus) látja el.  

 

 Az intézmény vezetősége : az intézményvezetők munkáját (irányító, tervező, 

szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) szakmai munkaközösség-vezetők segítik, 

meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel.  

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

az igazgató, 

az igazgatóhelyettesek, 
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a szakmai munkaközösségek vezetői, 

a diákönkormányzat vezetője, 

az intézmény közalkalmazottainak választott érdekképviselői. 

 

Az intézmény vezetősége konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az 

iskola vezetősége rendszeresen megbeszélést tart. 

 

 Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai: az igazgató feladatait 

közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: 

az igazgatóhelyettesek, az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző. 

 

Az iskolatitkár (ellátja a dolgozókkal, tanulókkal kapcsolatos munkaügyi, 

személyügyi, bérgazdálkodási és adminisztrációs feladatokat, végzi az iskola ügyviteli 

rendjéhez kapcsolódó valamennyi feladatot) és a gazdasági ügyintéző szakirányú 

képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük 

szerinti feladatokra. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak 

tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

 

 Az intézmény által kibocsátott dokumentumok, hivatalos levelek, iratok és 

szabályzatok az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva 

érvényesek. Az intézményi bélyegzők használatára az igazgató és az 

igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a 

munkaköri leírásukban szereplő ügyekben jogosultak.  

 

 
4. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése az igazgató 

kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott 

ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az intézmény vezetőinek és 

pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg.  

 

Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők részt vesznek az ellenőrzési 

feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.  

A tanév során kiemelkedő jelentőségű  

     a) a tanítási órák, 

     b) az igazolt vagy igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése.  

 

4.1. Az ellenőrzés célja:  

Vizsgálja, hogy az oktatási törvénynek megfelelően elkészített pedagógiai programban 

foglaltak szerint valósulnak-e meg a helyi tantervi követelmények. Feladata, hogy segítse a 

pedagógus kollégákat a célok elérésében, iránymutató értékeléssel és elemzéssel közösen 

válasszunk a módszerek tárházából, változatos taneszközökből. 

 

4.2. Az ellenőrzés tervezése, területei, tartalma és elrendelése. 

Fentieket az éves munkaterv tartalmazza, melyet a nevelőtestület fogad el az évnyitó 

értekezleten.  

 

4.3. Az ellenőrzés formái, módszerei lehetnek: 

- Óralátogatás  

- Megfigyelés 
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- Felmérés 

- Vizsgáztatás 

- Tanulói produktumok (dolgozatok, munkadarabok, taneszközök) vizsgálata. 

 
Az óralátogatásról lehetőség szerint egy nappal korábban tájékoztatni kell az érintett nevelőt. 

A munkaközösség vezetők éves munkatervük alapján látogatják munkaközösségük tagjainak 

óráit. Az órák látogatása után minden esetben megbeszélést kell tartani, melyről feljegyzés 

készül.  

Az igazgató jogosult a tantestület bármely tagját vagy külső szakértőt bevonni az ellenőrzés 

folyamatába. Az ellenőrzést végző személy ellenőrzési tapasztalatáról közvetlen felettesének 

köteles beszámolni. 

 
4.4. Belső ellenőrzés rendelhető el: 

- diákönkormányzati panasz, 

- szülői munkaközösség kérése, 

- fenntartó kérése, 

- hiányosság észlelése esetén. 

 

 
5. Az intézmény munkarendje 

 

5.1. Az iskola nyitva tartása: 7,00 – 16,30 óra. 

Ettől eltérő időpontban tartott foglalkozás ill. rendezvény engedélyezése az igazgató jogköre. 

Hivatalos ügyek intézési ideje: 8,00 – 15,30 óra.  

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató adhat 

engedélyt. 

Az iskolával jogviszonyban nem álló egyének az épületben csak nevelői engedéllyel 

tartózkodhatnak. A nevelőtestület döntése alapján megtartott fogadóórán, nyílt napon a 

tanulók szülei a gyermek nevelőjének utasítását kötelesek betartani. A tanórák egyéb 

látogatását az igazgató engedélyezi. 

A tanítási idő alatt végzett javítási, karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy az a lehető 

legkisebb mértékben zavarja az oktató nevelő munkát. 

Az iskolában kereskedelmi tevékenység – kivéve az iskola által megrendelt tankönyv, 

taneszköz, anyag beszerzésével kapcsolatos kereskedelmet – nem folytatható. 

 

5.2. A vezetők munkarendje  

Tanulmányi időszakban az igazgató vagy helyettesei a nyitva tartás alatt az iskolában 

tartózkodnak. Munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő 

helyen és időtartamban látják el.  

Iskolai szünetekben ügyeleti beosztás szerint vannak az intézményben, mely beosztást az 

iskola épületének ajtaján kell kifüggeszteni, és a honlapon kell közzétenni. 

 
5.3. A pedagógusok munkarendje  

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. Napi 

munkaidejük egy részét az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem 

előtt tartásával maguk határozzák meg.  

A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje két részre oszlik:  

a) neveléssel-oktatással lekötött munkaidő (22-26 óra),  

b) a kötött munkaidő (32 óra) fennmaradó része (6-10 óra) 
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5.3.1. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató  

állapítja meg. A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak 

okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az 

intézmény helyettesének. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit 

az igazgatóhelyetteshez eljuttatni.  

 
5.3.2. A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen  

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül  

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladatokról.  

 
5.4 Nem pedagógus munkavállalók munkarendje  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét, a munkavállalók 

szabadságának kiadását a jogszabályok betartásával - a törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével - az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető 

állapítja meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos 

engedélyével történhet.  

 

5.5. Munkaköri leírások 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követő napon megkap, átvételét aláírásával igazolja.  

( SZMSZ melléklet) 

 
5.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama  

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a  

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok  

vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező 

tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt 

szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a Házirend által 

meghatározott időben kezdődik. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók. Az 

óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. 

 
5.7. Az osztályozó vizsga rendje 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak akkor kell 

osztályozó vizsgát tennie, ha:  

 az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, és a tanuló 

munkáját a tanév során folyamatosan értékelni nem lehet, 

 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

 egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét,  

 ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta, és 

a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,  

 átvételnél az iskola igazgatója előírja,  

 a tanuló független vizsgabizottság előtt akar vizsgát tenni.  

 



 9 

Az igazgatóhelyettes kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 

Osztályozóvizsga félévkor és tanév végén tehető. Sikertelen tanév végi osztályozóvizsga 

esetén a tanuló pótvizsgát tehet. 

 

5.8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:  

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,  

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,  

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért.  

 

 
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel  

használhatják. Az iskola tantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai és egyéb 

felszereléseit a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A 

tantermek, könyvtár, tornaterem használati rendjének betartása tanulóink és a pedagógusok 

számára kötelező.  

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit (pl. paravánok) 

elvinni csak az igazgató engedélyével lehet. Az üresen hagyott tantermeket, szertárakat zárni 

kell.  

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel 

való egyeztetés után – szabadon használhatja.  

 

5.9.  A dohányzással kapcsolatos előírások  

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú  

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe  

látogatók nem dohányozhatnak. Az iskolai rendezvényeken (pl. kirándulás) tanulóink számára 

a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Olyan tanulót, aki – az 

iskolában, iskolai rendezvényen ügyeletet teljesítő személy megítélése szerint – egészségre 

ártalmas szerek (pl. alkohol, drog) hatása alatt áll, nem engedünk be a rendezvényekre. 

 
5.10. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek elkerülése 

Az iskola a tanulók felügyeletekor biztosítja testi-lelki egészségük megóvását. 

A pedagógusok alapvető feladatai közé tartozik (Pedagógia Program) az egészséges 

életmódra nevelés, az egészséget óvó eljárások megismertetése, a veszélyek felismertetése.   

A pedagógusnak észre kell vennie bármilyen nagyfokú változást (tanulási, magatartási, 

életvezetési, betegség, egyéb). A változást jelzi az ifjúságvédelmi felelősnek, aki az 

igazgatóval közösen eldönti, hogy szükség van-e külső segítség bevonására (védőnő, orvos, 

gyermekvédelem, családvédelem).  

  

5.11.  A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok  

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset- és  munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről is. A tájékoztató megtörténtét a diákok 

aláírásukkal igazolják. Balesetvédelmi- és munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév 

elején azon tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély 

lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia számítástechnika, testnevelés. Az 

oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Külön tájékoztatót kell tartani a 

diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között 
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végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás). A tájékoztatást a foglalkozást 

vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.  

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.  

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,  

munkavédelmi tájékoztatót tart az igazgató által megbízott munkavédelmi felelős. Az 

oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.  

 
 

5.12.  A mindennapos testnevelés szervezése  

Diákjaink számára a heti öt testnevelési órát a 2012/2013-as tanévben az 1. és 5. évfolyamon, 

a továbbiakban felmenő rendszerben vezetünk be a köznevelési törvény előírásainak 

megfelelően. 

 
5.13. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások  

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei és az 

intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb (napközi, tanulószoba, 

szakkörök, korrepetálások, habilitációk, iskolai versenyek, bajnokságok, diáknak, más 

intézmények vagy szervezetek által szervezett rendezvények) foglalkozásokat szervez. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán kívüli órarendben 

terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. A kirándulások tervezését és lebonyolításának formáját a közösség 

igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével az osztályfőnök végzi, az igazgató hagyja 

jóvá.  

 
6. Az intézményi közösségek  

 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot:  

 nevelőtestület, 

 szakmai munkaközösségek,  

 szülői munkaközösség,  

 intézményi tanács, 

 diákönkormányzat,  

 osztályközösségek.  

 

6.1. Nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 

tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, 

valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület valamennyi döntési jogkörébe tartozó 

ügyben eljár, e jogát nem ruházhatja át.  

A tanév során a nevelőtestület a munkatervben meghatározott értekezleteket tartja. 

 

6.2. Szakmai munkaközösségek  

Intézményünkben hat munkaközösség működik: humán, reál, integrációs, pedagógiai, alsós, 

napközis. A szakmai munkaközösség fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti a 

módszertani eljárásokat, összeállítja az osztályozó- és a javítóvizsgák feladatsorait, segítséget 
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ad az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben, szervezi az iskolai 

versenyeket. 

A munkaközösség-vezető biztosítja az információáramlást a vezetés és a pedagógusok között, 

beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a 

munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a 

munkaközösség munkájáról.  

A nevelőtestületi döntések előkészítését a szakmai munkaközösségek egységes állásfoglalás 

kialakításával segítik.  

 

6.3. A szülői munkaközösség  

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (SzM). 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:  

 saját szervezeti és működési rendjének meghatározása,  

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. SzM elnöke),  

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,  

 saját pénzeszközeik felhasználása. 

  

Az SzM vezetőjével történő folyamatos kapcsolattartásért az igazgató felelős.  

 

6.4. Intézményi tanács 

2013. október 15-én iskolánkban az intézményi tanács megalakult.  

Az intézményi tanácsba a szülői munkaközösség, a helyi önkormányzat és iskolánk 

pedagógusai 2-2 fővel képviselteti magát.  

Az intézményi tanács elnökének a szülői munkaközösség egyik delegáltját választották.   

 
6.5. A diákönkormányzat  

A diákönkormányzat (DÖK) az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. 

Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Saját szervezeti és működési szabályzata 

szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti 

szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője 

biztosítja számára.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, 

akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, 

legföljebb ötéves időtartamra.  

 

6.6. Az osztályközösségek  

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja. Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnököt – a pedagógiai 

munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg.  

Az osztályfőnökök feladatai és hatásköreit munkaköri leírásuk tartalmazza.  

 

 
7. A kapcsolattartás rendje és formái 

 

7.1. A szülők, tanulók tájékoztatása  

7.1.1.Szülői értekezletek  

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az 
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osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

Összevont (több osztályt érintő) szülői értekezletet az igazgató hívhat össze.  

7.1.2. Tanári fogadóórák  

Az iskola valamennyi pedagógusa az igazgató által kijelölt időpontokban fogadóórát tart. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni 

gyermeke tanítójával, tanárával, akkor erre időpont-egyeztetés után kerülhet sor.  

7.1.3. A szülők írásbeli tájékoztatása  

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a tájékoztató füzet vagy az üzenő 

füzet vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. 

7.1.4. A diákok tájékoztatása  

A pedagógus a diák tudásának írásbeli értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés 

elkészültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a 

tanulóval. A folyamatos értékelés céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti 

óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt 

képeznek, e tárgyaknál is szükséges azonban a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához 

félévente. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy 

héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint 

csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását 10 

munkanapon belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.  

A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés 

formájában kell a diákság tudomására hozni.  

A tanulók és szüleik elektronikus levél formájában is tehetnek észrevételt, javaslatot. 
 

7.2. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága  

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:  

7.2.1. Az alapító okirat 

Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit.   

7.2.2. A pedagógiai program  

A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Meghatározza többek között az iskolában folyó nevelés és 

oktatás célját, az iskola helyi tantervét, az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, a 

kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok 

óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket, az ismeretek számonkérésének 

követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének 

követelményeit, továbbá a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatokat, a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka 

tartalmát, az osztályfőnök feladatait.  

7.2.3. Az éves munkaterv  

Az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, 

feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott 

cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a 

nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor.  

7.2.4. Házirend 

Tartalmazza a mulasztások igazolására vonatkozó előírásokat, a tanulók jutalmazásának elveit 

és formáit, a fegyelmező intézkedések elveit és formáit, a csengetési rendet.  
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7.3. Az iskolai sportkör 

Az igazgató és a diáksportkör elnöke közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör 

munkaterve, amely az iskola munkatervének része. A diáksportkör elnöke a tanév végén 

beszámol a sportkör tevékenységéről. Egyebekben a diáksportkör vezetőjével napi operatív 

kapcsolatot tart az intézmény vezetője.  

 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában munkaidőben 

megtekinthetők, illetve megtalálhatók az iskola honlapján. 

 
7.4. Külső kapcsolatok 

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fent egyéb intézményekkel, szervezetekkel.  

7.4.1. Az iskolás tanulók veszélyeztetésének megelőzése, megszüntetése érdekében 

kapcsolatot tart a 

 Gyermekjóléti szolgálattal, 

 Kormányhivatallal, 

 Fenyves Óvodával. 

A kapcsolatot az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse tartja. 

7.4.2. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola 

kapcsolatot tart az iskolaorvossal, fogorvossal, a községi védőnővel.  

A kapcsolatot az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár tartja. Az ellátás előre egyeztetett 

időpontokban történik, a törvényi előírásoknak megfelelő rendszerességgel. Az iskolaorvos 

munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával, aki a 

diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában. 

 

Az ellátási intézményünk orvosi szobájában biztosítjuk. 

  
A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzésére tanévenként az alábbi szűrővizsgálatokat 

kell megszervezni: 

 belgyógyászati vizsgálat 

 szemészeti vizsgálat 

 fogászati szűrés 

 tüdőszűrés (a jogszabály által előírt korosztálynak) 

7.4.3. Az iskola kapcsolatot tart az alábbi alapítványok kuratóriumával: 

 Lehetőség Alapítvány 

 Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Közalapítvány 

 Lőrincze Lajos Emlékalapítvány 

 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 

A kapcsolatot az igazgató tartja.  

7.4.4. Az iskola kapcsolatban áll Veszprém megye valamennyi közoktatási intézményével, 

illetve a hegyeshalmi és mikóházi Lőrincze Lajos Általános Iskolákkal.  

A kapcsolattartásért felelős az iskola igazgatója. 

 

7.4.5. Intézményi Hálózat kiépítése: a TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0039 sz. „Segíts Nekünk 

Integrálni!” c. pályázat intézményeivel: 

- Fenyves Óvoda, Szentgál 

- Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

- Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
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8. Az intézmény pedagógiai munkáját segítő tevékenységek 

 

8.1. Logopédia 

Az intézmény főállású logopédust alkalmaz. A logopédus a tanév rendjéhez és a tanulók 

órarendjéhez igazodva készíti el órabeosztását. Elvégzi a logopédiai szűréseket. A kiszűrt 

gyermekek kötelesek a logopédiai ellátást igénybe venni!  

Figyelemmel kíséri a sajátos nevelési igényű gyermekek munkáját, gondoskodik 

vizsgálatukról, ellenőrzi fejlődésüket. Segíti a tanítókat és szaktanárokat habilitációs 

munkájukban. A fejlesztési tervben megjelölt feladatok végrehajtását felügyeli, ellenőrzi. 

Összefogja (integrációs munkaközösség) az SNI-s és BTM-es tanulókkal foglalkozó nevelők 

munkáját, részt vesz az Intézményi Hálózat kiépítésében és működtetésében.  

 

8.2. Gyógytestnevelés 

A gyógytestnevelés önálló tantárgy, melynek célja a mozgásszervi (gerinc, láb, mellkasi) 

deformitásokkal vagy belgyógyászati (szívbetegség, hipertónia) rendellenességgel küzdő, testi 

képességeikben visszamaradt tanulók panaszainak csökkentése tantervbe foglalt, differenciált 

képességfejlesztéssel mindazok részvételével, akiket a szakorvos gyógytestnevelésre utal. A 

gyógytestnevelés biztosítása az intézmény feladata.  

 

8.3. Fejlesztő nevelése 

Iskolánk segítő megkülönböztetést (integrált és szegregált formában egyaránt), egyéni 

támogatást nyújt a sajánot nevelési igényű (SNI) vagy a beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézséggel (BTM) küzdő tanulóknak. Elsősorban az önmagukhoz mért 

fejlődésüketértékeljük. A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján egyéni fejlesztési terv 

készül minden tanuló részére. 

 

9. Ünnepélyek 

9.1. Az iskola zászlója: Magyarország zászlója, rajta felirattal: Lőrincze Lajos Általános 

Iskola, Szentgál. A zászló helye: Lőrincze dombormű alatt. 

9.2. Az iskola tanulóinak ünnepi öltözete: sötét alj, sötét nadrág, fehér ing, Lőrincze Lajos 

Általános Iskola feliratú nyakkendő vagy sál. Az iskolán kívüli sportrendezvényeken: 

Lőrincze Lajos Általános Iskola feliratú póló. 

9.3. Az iskola névadójának emléknapja 

Pontos időpontját az éves munkaterv határozza meg. 

Lőrincze-hét (november 4. hete) 

9.4. Iskolai ünnepségek: 

október 23., március 15., tanévnyitó,  tanévzáró, ballagás, Lőrincze Lajos születési 

évfordulója, október 6., június 4. 

 

10. Fegyelmi intézkedések 

10.1. Fegyelmi intézkedések 

Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben 

részesítendő. A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intő 

A fegyelmi intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni.  
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10.2. Fegyelmi büntetések 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető (Nkt.58.§(3).) 

A fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás,  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, 

 eltiltás a tanév folytatásától,  

 kizárás az iskolából. 

 

A felelősségrevonás eljárásmódjára és formájára nézve a köznevelési törvény és a 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezései az irányadók. 

(SZMSZ melléklete: Fegyelmi szabályzat) 

 

10.3. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése a sérelem orvoslása érdekében.  

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályai:   

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége, az egyeztető 

eljárás időpontjáról és helyszínéről és az egyeztető eljárás vezetésével megbízott 

pedagógus személyéről írásban értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az 

álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyvet kell vezetni 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 

11. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

 

A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került 

dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és 

egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. (Nkt.) Amennyiben a nevelési-

oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz 

szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megállapodás alapja a tanuló szellemi vagy fizikai 

teljesítményének mértéke, a létrehozásra fordított becsült idő. Amennyiben a megállapodást 
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illetően nem születik egyetértés, akkor a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az 

alkotóra.  

12. Teendők rendkívüli események esetére 

 

A rendkívüli események (tűzriadó, bombariadó) esetére a következő intézkedéseket léptetjük  

életbe. A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár 

esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Ha az 

intézmény munkavállalója az épületben tüzet, vagy bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, azonnal jelenti az iroda dolgozóinak. 

Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata 

nélkül köteles elrendelni a riadót, mely az iskolai tűzjelző beindításával történik. Az iskola 

épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő 

rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület az iskola parkolójaA 

felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat 

sorakoztatni, a jelen lévő tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és 

felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni. A tűzoltóság vagy 

rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!  

A riadó lefújása szóbeli közléssel történik. A kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni 

köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

 
 

13. Az iskolai könyvtár működésének rendje 

(Az iskolai könyvtár működési szabályzata - melléklet) 

 
14. A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai 

 
Az iskola igazgatója minden év október 31-ig – az iskolába belépő első osztályos tanulók 

esetében a beíratás előtt 15 nappal – írásban minden szülőhöz eljuttatja a tankönyvpiac 

rendjéről szóló törvényben meghatározott normatív kedvezmények igénybevételéhez a 

jogszabályban előírt igénylőlapot, és tájékoztatót.  

A szülők minden év november 15-ig – az iskolába belépő első osztályosok esetében a 

beíratásig- a hozzájuk eljuttatott igénylőlapon nyújtják be igényüket a normatív támogatásra.  

Az iskola igazgatója november 30-ig elkészíti a nyilvántartást a kedvezmények igényléséről , 

a nyilvántartás osztályonként tartalmazza a tanuló neve mellett a kedvezmény megnevezését 

és jogcímét. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői szervezetet és a 

diákönkormányzatot az igényfelmérés eredményéről, s kezdeményezi a tankönyv – és 

tanszerellátás- támogatás megállapítását a települési önkormányzatnál azon tanulók részére, 

akiknek a tankönyvellátást az iskola tankönyvellátási rendszere nem tudja megoldani.   

A tankönyvjegyzékeket az iskolához érkezését követő 3. napon belül eljuttatja a szakmai 

munkaközösségek vezetőihez. A szakmai munkaközösség 7 nap múlva kialakítja véleményét 

a választható tankönyvekről, és véleményét eljuttatja az intézmény igazgatójához.  

Az iskola február 15-ig elkészíti a tankönyvrendelést. A tankönyvrendelés végleges 

elkészítése előtt az iskola minden szülőhöz eljuttatja az iskolai tankönyvjegyzéket, 

nyilatkozatokat kérve, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja - e vásárolni, 

vagy egyes tankönyvek biztosítását másképpen kívánja megoldani.  

Az iskola könyvtárában kölcsönözhető tankönyvek közül választhatnak a normatív 

kedvezményben részesült tanulók.  

Az iskola a tanulói jogviszony fennállása alatt addig biztosítja a tanulónak 

tankönyvkölcsönzéssel a tankönyvet, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint 

felkészítés folyik. A tanuló illetve kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 



 17 

megrongálásából származó kárt megtéríteni. A kár megtérítésének mértéke, az első évbe a 

tankönyv beszerzési ára, a következő években a beszerzési ár évenkénti 25%-al csökkentett 

értéke.  

 

15. Intézményi adatkezelési szabályzat 

(SZMSZ melléklet) 

 

16. Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 

(SZMSZ melléklet) 

 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség 

véleményének kikérése után a nevelőtestület elfogadta. 

 

Szentgál, 2014. november 4. 

 

      Szentes Katalin 

          igazgató 


