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BEVEZETÉS 
 

1	 ÁLTALÁNOS	RENDELKEZÉSEK	

1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a 
működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 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 szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 
kormányrendeletek, miniszteri rendeletek és a Magyarországi Református Egyház törvényei: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• MRE Köznevelési törvénye 2014. 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

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

• 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 
 

1.2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, 
MEGTEKINTÉSE 

Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2022.10.11./1 sz. határozatával 
fogadta el. 

 
1.3 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások 
betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A 
szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 
határozatlan időre szól. 
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2	 AZ	 INTÉZMÉNY	 FELADATAI	
 

Célunk a református egyház történelmi hagyományai szellemében - nyitott az európai 
klasszikus és keresztyén műveltség és a mindenkori kultúra valódi értéke iránt – református 
keresztyén diákjaink identitásának megerősítése, a református hitélet és értékrend 
bemutatása diákjaink számára. 

 
2.1 AZ ALAPÍTÓ ÉS FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME: 

Kunszentmiklósi Református Egyházközség 

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3 

2.2 AZ INTÉZMÉNY NEVE 

Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 
 

2.3 INTÉZMÉNY TÍPUSA: 

Többcélú intézmény, egységes iskola 

Intézmény egységei: általános iskola és gimnázium 
 

2.4 AZ INTÉZMÉNY FELADAT ELLÁTÁSI HELYE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE: 

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 

 
2.5 ALAPFELADATOK MEGNEVEZÉSE: 

• Általános iskolai nevelés-oktatás 

• Gimnáziumi nevelés-oktatás 
 

2.6 AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE 

Részben önállóan gazdálkodó, szakmailag önálló szerv. Személyi juttatási, dologi és 
eszközbeszerzési előirányzata felett önállóan, egyéb előirányzatai felett a Gazdasági Hivatal 
rendelkezik. 

Költségvetési gazdálkodási formája a MRE pénzügyi szabályozása szerint történik. A 
Kunszentmiklósi Református Egyházközség Presbitériuma által jóváhagyott költségvetés 
alapján gazdálkodik. Pénzügyi feladatait a fenntartó által létrehozott Gazdasági Hivatal végzi. 
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3	 AZ	 INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI	 RENDJÉT	MEGHATÁROZÓ	
DOKUMENTUMOK	
 

3.1 A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAP- ÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 
alapdokumentumok határozzák meg: 

• az alapító okirat 

• a szervezeti és működési szabályzat 

• a pedagógiai program 

• a házirend 

• az éves munkaterv 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működését elősegítő egyéb dokumentumok: 

1. a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

2. egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 
 

AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a 
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az 
intézmény (szervezet) számra a struktúra és működés alapvető irányelveit és rendszerét. Az 
SZMSZ biztosítja: a szervezeti felépítettség kialakítását, a működés közben megvalósítandó 
rendezettséget, az alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat 

 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM 

A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 
számára a köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé. 
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HÁZIREND 

A Házirend célja, hogy a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott rendelkezések 
értelmében helyi, gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja az 
intézmény törvényes működését. A Házirend önálló iskolai belső jogi forrás. Segíteni és védeni 
kívánja mindazokat, akik az iskola céljainak megvalósítására - mások jogait is tiszteletben 
tartva - törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják. 

 
AZ ÉVES MUNKATERV 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 
alapján, az intézmény pedagógiai programjából kiindulva 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. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor 
be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy 
példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi 
rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 
3.2 AZ ISKOLAI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító 
okirat a www.kir.hu honlapon is olvasható. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben 
– az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden 
tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor átadjuk, a házirend változásait az 
osztályfőnökök jelzik az érintetteknek. 
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4	 AZ	 INTÉZMÉNY	 SZERVEZETI	 FELÉPÍTÉSE	
 

4.1 SZERVEZETFELÉPÍTÉSI DIAGRAM 

Az intézmény szervezeti felépítését az itt szereplő szervezeti diagram tartalmazza. 
 

 
 
 

4.2 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE 
 

A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK FELADATKÖRE 

A közoktatási intézmény vezetője – a köznevelési törvény és az MRE Köznevelési törvénye 
előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos 
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A 
munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 
gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az 
intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi 
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feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és 
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a 
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

A közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 
esetenként helyetteseire átruházhatja. 

 
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN ÉRVÉNYES HELYETTESÍTÉSI REND 

Távollétében (ebben a sorrendben) általános igazgatóhelyettes, szervezési igazgatóhelyettes 
oktatási igazgatóhelyettes. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető 
helyettesítésekor – a saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az 
azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok 
végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) 
részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a 
tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az 
igazgatóhelyettesek felhatalmazását. 

 
4.3 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAINAK FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRE 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 
munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen tájékoztatási és beszámolási kötelezettséggel. 

Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával, az 
Igazgatótanács egyetértésével az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az 
intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre 
szól – az igazgatói ciklushoz igazodik (MRE 2014. Köznevelési törvénye). Az 
igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre 
kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk 
bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén 
teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény igazgatójával 
egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes 
hatáskörébe tartozik. 

 
4.4 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 
tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 
kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. 
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Az intézmény vezetőségének tagjai: 

• az igazgató 

• intézeti lelkész, 

• az igazgatóhelyettesek. 

Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 
képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A 
diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy 
a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a 
diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a 
diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak 
aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. 

A hivatalos levelek aláírására az igazgató, az igazgatóhelyettesek és az iskolatitkárok 
jogosultak. 

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető és az igazgatóhelyettesek valamelyikének 
aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 
igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában 
szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, 
valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor, és az érettségi vizsgabizottság 
jegyzője az érettségi adminisztráció alkalmával. 
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5	 AZ	 INTÉZMÉNY	MUNKARENDJE	
 

5.1 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉS HELYETESEINEK MUNKARENDJE 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 
abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 
délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább 
egyikük hétfőtől péntekig 7.15 és 16.15 óra között, az intézményben tartózkodik. Egyebekben 
munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 
időtartamban látják el. 

Az előző bekezdésben említett, az intézményben tartózkodási időszak pontos beosztása a 
függelékben található. 

 
5.2 A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 
munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 
munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot 
tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. 
Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben 
lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg 
a 12 órát. 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, 
fogadóórákat általában csütörtöki napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8- 
órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a 
munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, 
illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén 
elő lehet írni a napi munkaidőbeosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok 
meghatározott csoportja esetén is. A munkaidőbeosztás kihirdetésére ebben az esetben is a 
fentiek az irányadók. 

 
5.3 PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az 
igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi 
munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 
biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint 
a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, 
kérések figyelembe vételére. 
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A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 
(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 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 vezetőjének vagy 
helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A 
hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor 
tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő 
tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes 
papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági 
irodában. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a 
tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) 
megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 
szerint – helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási 
óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a 
szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni. 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 
az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 

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. 

 
A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK NYILVÁNTARTÁSI RENDJE 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő. 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok, illetve 
egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai 
dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és 
időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok 
ellátásához elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe 
vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 
munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos 
munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 
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Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a 
munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően 
nem biztosítható. 

 
5.4 AZ INTÉZMÉNY NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKARENDJE 

Az intézmény nem pedagógus munkavállalói: iskolatitkárok, laboránsok, segédkönyvtáros, 
pedagógiai aszisztens. Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a 
jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető 
állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 
figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 
kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem 
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi 
munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 
esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 
5.5 AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA, TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK 

RENDJE, IDŐTARTAMA 

• Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától délután 19 
óráig vannak nyitva. 

• Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.15 órától a tanítás 
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

• Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet 
megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. Az iskolát 
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell 
tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az 
igazgató ad engedélyt. 

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. 

Az iskolába a tanulóknak reggel 7.15 óra és 7.25 óra között kell megérkezniük, akinek nincs 
első órája, az a tanítás megkezdése előtt 10 perccel. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi 
szünetek rendje a következő: 
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1. óra: 7.30- 8.20 : az óra részét képezi a 7.30-7.35 tartó áhítat (rádió) 

2. óra: 8.30 - 9.15 

3. óra: 9.30 - 10.15 

4. óra: 10.25 - 11.10 

5. óra: 11.20 - 12.05 

6. óra : 12.15 - 13.00 

7. óra : 13.05 - 13.50 

8. óra: 14.10 - 14.55 
 

A tanórák becsengetése előtt 2 perccel jelzőcsengetés szól. Ennek elhangzása után a tanárnak 
és tanulónak egyaránt el kell foglalnia a helyét a tanteremben az óra pontos kezdése 
érdekében. 

• A csengetési rendtől az igazgató utasítására el lehet térni 

• Az egész napos iskola nyitvatartása 7.15-16.10 

• A napközi nyitvatartása 12.00-16.10 

• A második óraközi szünet a tízórai szünet 

• A hetedik óra után 20 perces ebédszünet áll a diákok rendelkezésére. 

• A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli 
kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes vagy 
az ügyeletes tanár) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. 
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató 
vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

• A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

• Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt 
kaptak. 

• Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 

• Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre a vendégek 
csak meghívóval léphetnek be, melyet a meghívó diák osztályfőnöke aláír. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

� 15 Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola - Kunszentmiklós 

 

 

 

Az iskolában egyidejűleg 3 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők 
felelősségi területe az alábbi épületekre terjed ki: 

• Általános iskola épülete: 1 nevelő 

• Gimnázium épülete: 1 nevelő 

• Újépület: 1 nevelő 

Az ő munkájukat a diákönkormányzattal egyeztetve épületenként 2 diák, azaz összesen 6 diák 
segíti. 

Tanulmányi versenyek, egyéb iskolai rendezvények alkalmával egyedi ügyeleti rend készül. 

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai 
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák 
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató engedélyezhet. A 
kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és 
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

 
5.6 AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE 

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország 
valamint a Magyarországi Református Egyház címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a 
nemzeti lobogót. 

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, ez alól kivételt képeznek az osztálytermek az óraközi szünetekben. Az iskola 
tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit stb. a 
diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat 
követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – 
lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, 
tornaterem stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok 
tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

� 16 Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola - Kunszentmiklós 

 

 

 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően 
– a technikai dolgozók feladata. 

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóval való 
egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 
5.7 A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 
tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvényben meghatározott, az intézményi dohányzás 
szabályainak végrehajtásáért az igazgató felel. Az intézményben és az iskolán kívül tartott 
iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 
fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, 
aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – 
egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte 
mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

 
5.8 A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
AZ INTÉZMÉNY TANULÓINAK FELADATAI TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK 
MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN, INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, 
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
AZ ISKOLA DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEK 
MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkavédelmi szabályzat, valamint 
a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának 
és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési 
formákat. 

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt 
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 
megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és 
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó 
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veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 
magatartásformákat. 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal 
a következő esetekben: 

• A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, ennek során ismertetni kell: 

• az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

• a házirend balesetvédelmi előírásait, 

• rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 
rendjét, 

• a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

• Tanulmányi kirándulások, túrák előtt. 

• Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt. 

• A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 
tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 
tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelők 
megelőzési feladatait részletesen a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 
szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 
intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

 
AZ ISKOLA DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓBALESETEK ESETÉN 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 
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• ha szükséges orvost kell hívnia, 

• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 

• a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt 
venni. 

 
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 
feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A 
vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető 
a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló 
balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 
A TANULÓBALESETEKKEL KAPCSOLATOS ISKOLAI FELADATOK A MAGASABB 
JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN 

A tanulóbalesetet az aktuális jogszabályokban meghatározott módon kell nyilvántartani. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és 
e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát 
meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló 
esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 
legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

Az iskolának igény esetén biztosítania kell szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkavédelmi 
szabályzata tartalmazza. 

 
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 
eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola 
tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 
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• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

• a tűz, 

• a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 
tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 
jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

• Igazgató 

• Igazgatóhelyettesek 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

• az intézmény fenntartóját, 

• tűz esetén a tűzoltóságot, 

• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

• személyi sérülés esetén a mentőket, 

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 
utasítására az épületben tartózkodó személyeket „Kiürítési terv” alapján értesíteni. A 
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó 
terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy 
más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan 
ügyelni kell a következőkre: 

• Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 
nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is 
gondolnia kell! 

• A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 
elhagyásában segíteni kell! 
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• A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja 
el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 
tanuló az épületben. 

• A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 
feladatokról: 

• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

• az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 
stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy 
az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

• a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

• az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve 
katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági 
intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az 
intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati 
napokon be kell pótolni. 

A tűz esetén vagy a robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes 
intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói utasítás tartalmazza. 
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A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 
igazgatója a felelős. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára 
és dolgozójára kötelező érvényűek. 

 
5.9 TEENDŐK BOMBARIADÓ ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉRE 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- 
rendelet 4. § (1) bekezdés n) szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük 
életbe. 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár 
esetenként, az iskola takarítószemélyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 
ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 
tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, 
haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 
bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti 
az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető vagy adminisztrációs 
dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 

A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. 

Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni és a kijelölt helyen gyülekezni. A felügyelő 
tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen 
lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét 
ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekezőhelyen tartózkodni. 

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 
tartózkodni tilos! 

Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazgatója 
haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, 
valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

� 22 Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola - Kunszentmiklós 

 

 

 

Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet fogadó munkavállaló 
törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több 
tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban. 

A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó 
által kiesett tanítási időt az iskola vezetője köteles pótolni a tanítás meghosszabbításával vagy 
pótlólagos tanítási nap elrendelésével. 
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6	 AZ	 ISKOLAI	 EGYÉB	 FOGLALKOZÁSOK	 CÉLJA,	 SZERVEZETI	 FORMÁI	 ÉS	
IDŐKERETEI	
 

6.1 AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint 
egyéb foglalkozásokat szervez. A tanórai és egyéb foglalkozások egységes rendszert alkotnak, 
amely biztosítja az ismeretszerzés és a szabadidő tartalmas eltöltésének harmóniáját, segíti az 
egyéni képességek, tehetségek, érdeklődés öntevékeny fejlesztését. 

 
6.2 AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK FORMÁI 

Az iskolában az alábbi egyéb foglalkozási formák szervezhetők: 

• napközis és tanulószobai foglalkozások; 

• szakkörök, tehetségápoló foglalkozások; 

• énekkar; 

• tanulmányi versenyek és pályázatok; 

• korrepetálás; 

• rendhagyó órák; 

• kulturális rendezvények; 

• mindennapos testnevelés; 

• tanulmányi kirándulás; 
 

6.3 A FOGLALKOZÁSOK RENDJE 

Az iskolában való délutáni tartózkodás alól - a szülő kérelme alapján – az igazgató adhat 
felmentést. A kötelező délutáni benntartózkodás keretében tanulószobai foglalkozásokat 
szervezünk az ötödik-nyolcadik osztályos tanulóink részére. 

Szakköröket, egyéni és csoportos tehetségápoló foglalkozásokat (a továbbiakban szakkörök) 
az adott tanévben jelentkező igények és lehetőségek alapján szervezünk, az érdeklődés 
felkeltése és kielégítése, a tehetséggondozás és az adekvát pályaválasztás elősegítése céljából. 
Szakkört az iskola pedagógusai valamint külső szakemberek vezethetnek. A tanulók 
jelentkezése önkéntes, a szakköri tagság a tanév teljes tartamára szól. A szakkör vezetője 
felelős a szakkör működéséért, annak adminisztrálásáért. A foglalkozások előre meghatározott 
tematika alapján zajlanak, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. 
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Az énekkar célja: a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése, zenei képességeiknek közös 
énekléssel való fejlesztése, a református alkalmak színvonalának növelése. Fontos, hogy a 
diákok maradandó zenei élményt kapjanak, és megtanulják az egymásra figyelést és egymás 
hallgatását is. Az énekkari tagság az év eleji önkéntes jelentkezést követően egész évre 
kötelező. Az énekkar feladata az iskolai, református gyülekezeti alkalmakon és iskolán kívüli 
ünnepélyeken és rendezvényeken való részvétel. A foglalkozások előre meghatározott éves 
tematika alapján zajlanak. 

A tanulmányi versenyek és pályázatok résztvevői az iskola tanulói jelentkezés alapján 
lehetnek. Az iskolavezetés és a szakmai közösségek vezetői figyelemmel kísérik, és közzéteszik 
a versenyek és pályázatok felhívásait, kezdeményezik a részvételt, nyilvántartják a 
jelentkezést. A felkészülést az iskola tanárai és az iskolai könyvtár lehetőség szerint segítik. A 
versenyek/pályázatok esetleges nevezési díja a résztvevő tanulókat terheli, méltányossági 
alapon azt az iskola átvállalhatja. A református iskolarendszerben meghirdetett versenyken 
való részvételt az iskola támogatja. 

A korrepetálás célja az alapképesség, tudás hiányosságainak pótlása és a tantárgyi 
követelményekhez való felzárkóztatás. Korrepetálás történhet egyéni vagy csoportos 
foglalkozás keretében. A korrepetálás vezetésére a megbízást az igazgató adja, egyben 
biztosítja az anyagi feltételeket. 

A rendhagyó órákat az iskolai könyvtár és a szakmai közösségek kezdeményezik, szervezik az 
iskola közössége számára külső előadók meghívásával. 

A kulturális rendezvények két csoportja: az iskolán belül megrendezett események, 
gyülekezeti alkalmak és a külső intézmény által szervezett program. Az iskolán belül 
megrendezett kulturális programokat a tanárok és a tanulók kezdeményezhetik megfelelő 
tanári felügyelet biztosításával. Megtartásukhoz az engedélyt az igazgató adja meg. Formái: 
kiállítás, diákbál, iskolai ünnepség, hangverseny, irodalmi délután, könyvbemutató, nyelvi 
estek, táncház, szalagavató, gólyabál, jótékonysági est stb. 

A tanulmányi kirándulások célja a közösségformálás és a sokoldalú ismeretszerzés. 
Tanulmányi kirándulást az osztályfőnök és bármely szaktanár szervezhet. Programját a 
kirándulást vezető tanár a tanulók közösségével együtt állítja össze. 

A felsoroltakon túl - ha annak személyi, tárgyi, anyagi feltételei biztosítottak - egyéb tanórán 
kívüli foglalkozások is szervezhetők. Működésük rendjét indulásukkor dolgozzuk ki. 

Iskolánkban az edzések a Kunszentmiklósi Középiskolás DSE – továbbiakban DSE - keretein 
belül valósulnak meg. Évente együttműködési megállapodást köt az iskola a DSE-vel, amiben 
rögzítik az edzések és támogatott foglalkozások számát. 
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7	 AZ	 INTÉZMÉNY	 NEVELŐTESTÜLETE	 ÉS	A	 SZAKMAI	MUNKAKÖZÖSSÉGEI	
 

7.1 AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. §-a alapján – 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-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési- 
oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és más 
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 
javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 
7.2 A NEVELŐTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI, OSZTÁLYÉRTEKEZLETEI 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

• tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

• félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

• tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

• nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

• rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 
(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 
megváltoztató rendeletek és utasítások) értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület 
tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület 
döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet 
vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy 
(hitelesítő) ír alá. 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 
elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak 
megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 
osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 
szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 
problémáinak megtárgyalása céljából. 
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A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – 
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 
személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén 
az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 
kerülnek. 

A tanévnyitó értekezletre szeptemberben, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró 
értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév 
végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a 
nevelőtestület. 

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 
joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 
tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést. 

 
7.3 A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI 

A köznevelési törvény 71. § szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget 
adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 
alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a 
gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt 
vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, a próba érettségi 
lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb ötéves határozott időtartamra szól az igazgatói 
ciklushoz kötve, a kinevezés – a munkaközösség véleményének kikérésével - az igazgató 
jogköre. Az intézményben nyolc munkaközösség működik: 

• Alsó tagozatban tanítók munkaközössége 

• Angol munkaközösség 

• Humán (magyar, történelem, földrajz) munkaközösség 

• Matematika munkaközösség 

• Német-francia munkaközösség 

• Reál (biológia, fizika, informatika, kémia) munkaközösség 

• Református hittan munkaközösség 
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• Testnevelés és sport munkaközösség 
 

7.4 A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 
 

A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK FELADATAI AZ ALÁBBIAK: 

• Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 
színvonalát, minőségét. 

• Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség- 
vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az 
intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal 
beszámoltatja. 

• A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben 
folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, 

• Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 
fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, 

• Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 
megyei és országos versenyeket Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

• Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

• Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, az év végi vizsgák írásbeli 
tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

• Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 
felhasználására. 

• Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 
javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 
szakirányításának ellátására. 

• Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 
pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 
tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

• Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 
támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 
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A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ JOGAI ÉS FELADATAI 

• Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 
munkaközösség éves munkatervét. 

• Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 
munkáját. 

• Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében 
beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és 
tapasztalatairól. 

• Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

• Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 
intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát 
látogat. 

• Az igazgató megbízására a pedagógus belső szakmai ellenőrzésének keretében szakmai 
ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az 
intézmény vezetésének. 

• Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az 
iskolán kívül. 

• Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 
tevékenységéről a nevelőtestület számára. 

• Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 
munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 
egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell 
képviselnie. 

• Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető 
köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség- 
vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 
7.5 A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 
igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres 
és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e 
szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása 
teremti meg. 
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Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és 
pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

• igazgatóhelyettesek, 

• munkaközösség-vezetők, 

• osztályfőnökök, 

• pedagógusok. 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy 
azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők 
elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben 
megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény 
vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való 
közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – 
ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai 
jellegűek lehetnek. 

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a 
meghatározó elem. 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

• tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), 

• tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

• a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

• az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

• az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 
folyamán, 

• a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 
 

7.6 A KIEMELT MUNKAVÉGZÉS SZEMPONTJAI 

Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

• sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja, 

• órai munkáját magas színvonalon végzi, 

• eredményesen készíti föl diákjait az érettségire és a felvételire, 
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• szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben, 

• aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában, 

• rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában, 

• kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket, 

• tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet, 

• eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez. 

Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 

• részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és 
bevezetésében, 

• részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és bevezetésében, 

• részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú 
munkájában. 

Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a 
felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatos 
feladatait eredményesen végzi: 

• hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába, 

• befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják, 

• folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat. 

Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

• következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, 
és konzekvensen megköveteli, 

• eredményes konfliktuskezelő stratégiát alakít ki, 

• jó színvonalú közösségalkotó tevékenységet folytat, 

• adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 

• e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenységét 
befejező kollégák munkájának értékelése. 

Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz: 
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• rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, 
azokon rendszeresen megjelenik, 

• érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak 
szervezésében, 

• részt vesz az iskola arculatának formálásában, 

• tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást stb. szervez. 
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8 AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE 
 

8.1 AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában 
foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 
8.2 A MUNKAVÁLLALÓI KÖZÖSSÉG 

Az iskola nevelőtestületéből és az nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozókból áll. 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével – az alábbi iskolai 
közösségekkel tart kapcsolatot: 

• szakmai munkaközösségek, 

• szülői munkaközösség, 

• diákönkormányzat, 

• osztályközösségek. 
 

8.3 A SZÜLŐI SZERVEZET 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZM). 
Működése a saját szervezeti és működési szabályzatának megfelelően történik. Az alábbi 
dokumentumok elfogadásánál rendelkezik véleményezési jogkörrel: 

• pedagógiai program, 

• SZMSZ 

• házirend 

• éves munkaterv 

A SZM vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZM véleményének a 
jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

 
8.4 AZ ISKOLASZÉK ÉS AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS 

Az iskolában nem működik iskolaszék és intézményi tanács sem. 
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8.5 A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat 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 a szervezet számára. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető, illetve az iskolai 
diákbizottság áll. 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, 
akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legfeljebb 
ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben 
meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 
vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 
15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 
szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 
az igazgatóval való egyeztetés után szabadon használhatja. 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

• a házirend elfogadása előtt 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 
8.6 AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

• az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 
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• küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

• döntés az osztály belügyeiben. 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 
rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 
osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi 
előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 
terjeszti. 

• Szülői értekezletet tart. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. segíti a közös 
feladatok megoldását. 

• Havi rendszerességgel órát látogat az osztályban. 
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8.7 A SZÜLŐK, TANULÓK, ÉRDEKLŐDŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI 
 

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 
osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 
Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

 
TANÁRI FOGADÓÓRÁK 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – két 
alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha a pedagógusnak 
nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató 
döntése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 
tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél 
útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

 
A SZÜLŐK ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁSA 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek 
eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a 
digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet. 

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával 
vagy elektronikus levél útján is értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 
eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján 
tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 
eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt nappal az esemény előtt. 

 
A DIÁKOK TÁJÉKOZTATÁSA 

Az általános iskola első osztályában és a második osztály első félévében szöveges értékelést 
kapnak a diákok. A második év végétől a képzés végéig, a pedagógus a diák tudásának 
értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő következő tanítási 
órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. Iskolánkban elvárás, hogy heti 
1 órás tárgyak esetén félévente minimum 4, heti 2 vagy 3 órás tárgyak esetén havonta 
minimum 1 osztályzatot kapjon a tanuló, az ennél magasabb óraszámú tantárgyak esetében 
minimum 2 osztályzatot kell adni havonta. 

Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 
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A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak 
egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 
dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. Tájékoztatás digitális naplón 
keresztül is történhet. 

A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés 
formájában kell a diákság tudomására hozni. 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot 
a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. 

• Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. 

• Intézményünk rendelkezik gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel 

• A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn Kunszentmiklós Járás 
Kormányhivatal által működtetett gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, illetve a 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, 
intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 
kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 
8.8 AZ IGAZGATÓ ÉS AZ ISKOLAORVOS KAPCSOLATÁNAK RENDSZERE 

Az iskolaorvos feladatait a köznevelési törvény, az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI-rendelet és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM- 
rendelet szerint végzi. 

Az iskolaorvos és a fogorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti 
az iskola igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának a vizsgálat előtti héten a védőnő és az 
asszisztens az iskolatitkárral egyezteti, aki erről értesíti a vizsgálatban érintett tanulók 
osztályfőnökei és szaktanárait. 

 
8.9 AZ ISKOLAI VÉDŐNŐ FELADATAI 

• A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 
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tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 
(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

• A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatójával. 

• Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 
osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 
mindennapi munkájában felhasználja. 

• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (pedagógiai szakszolgálat, drogambulancia, 
családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat stb.). 

 
A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója 
megállapodást kötött a körzeti gyermekorvossal, körzeti fogorvossal, védőnői szolgálattal. 

A megállapodásnak biztosítania kell: 

• az iskolaorvos rendelési időben fogadja az intézmény tanulóit 

• a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

• fogászat: évente, 

• belgyógyászati vizsgálat: évente 

• szemészet: évente, 

• a tanulók fizikai állapotának mérését évente, 

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

• a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát 
évente 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

 
8.10 A TARTÓS GYÓGYKEZELÉS ALATT ÁLLÓ ÉS AZ INZULINFÜGGŐ CUKORBETEGSÉGBEN 

SZENVEDŐ GYERMEKEK  

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló kategóriája a tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermek, tanuló körével bővült. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló az, 
akinek egészségügyi ellátása az általános fekvő- vagy járóbeteg- szakellátásban részt 
vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben tankötelezettségét iskolába 
járással nem tudja teljesíteni.  
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• Az inzulinfüggő cukorbetegségben szenvedő gyermekek, tanulók indokolt esetben, 
intézményben megvalósuló speciális ellátásának megoldása tekintetében. Az 
intézményvezető a 14 évesnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő, az iskolával, 
jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére a szülő vagy más törvényes képviselő írásos 
kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények 
szakmai iránymutatása alapján a jogszabályban foglalt speciális ellátást biztosítja. 

• Az intézményvezető – az ellátás megszervezésével összefüggésben – beosztottja 
számára előírja  

o a vércukorszint szükség szerinti mérését 
o szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a 

megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a 
szükséges mennyiségű inzulin beadását.  

• Az intézményvezető a gyermek, tanuló esetleges rosszulléte esetén speciális ellátási 
eljárásrendet alakít ki a védőnővel és az iskolaorvossal.  

• A nevelési-oktatási intézmény alkalmazottjának a speciális ellátásban való részvétel 
feltételhez kötött:  

o munkaköri és végzettségi minimumfeltétel;  
o szakmai továbbképzés elvégzése;  

 
8.11 KAPCSOLATTARTÁS A GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZERREL 

Az Nkt. 42 § alapján a gyermek, a tanuló nevelés-oktatásában, felügyeletében hivatásánál fogva 
közreműködő személyeknek a gyermekkel, a tanulóval, annak családjával kapcsolatos 
információkra terjedő titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
tagjaira. 

Az ágazati kerettörvényben deklarált törvényes kötelezettség a köznevelési intézményben 
pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak jelzési, illetve eljárás 
indítási kötelme a gyermek, a tanuló veszélyeztetettségének, illetve bántalmazásának esetén. 

 
 

8.12 A DIÁKSPORT EGYESÜLET ÉS AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 
 

A tanulók egészséges életmódja, rendszeres testedzése érdekében külön együttműködési 
megállapodás alapján segíti az iskolai sportolást. A DSE részt vesz a mindennapos testedzés 
biztosításában, az iskola pedig térítésmentesen a DSE rendelkezésére bocsátja létesítményeit, 
eszközeit. A kapcsolattartás alapja a rendszeres és kölcsönös tájékoztatás az intézményvezető 
és a DSE vezetője között. 
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9	 AZ	 ELEKTRONIKUS	 ÉS	AZ	 ELEKTRONIKUS	ÚTON	 ELŐÁLLÍTOTT	
NYOMTATVÁNYOK	

 

 

9.1 AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, TÁROLT DOKUMENTUMOK  

Elektronikus úton előállított dokumentumokat az intézmény nem hitelesít, és nem tárol 
elektronikus formában. 

Elektronikus úton előállított papír alapú dokumentumok a következők: haladási napló, 
osztályozó napló, törzslap (1-4 évfolyamon), érettségi dokumentumok, felvételi 
dokumentumok, októberi statisztika. Az elektronikus úton előállított papír alapú 
dokumentumok hitelesítése és tárolása megegyezik a papír alapú dokumentumok hitelesítési 
és tárolási eljárásával. 

 
9.2 AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSE 

Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt 
adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter 
engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, 
tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. A digitális napló elektronikus formában 
tartalmazza a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint 
a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. 

A szülők és tanulók a digitális napló hozzáféréséhez szükséges jelszót az osztályfőnöktől 
igényelhetik. 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, 
túlórák, helyettesítések stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának 
vagy az általános igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell 
pecsételni és irattárba kell helyezni. 

A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell 
kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. 

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan 
órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más 
megszűnésének eseteiben 
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10	A	TANULÓ	ÁLTAL	ELŐÁLLÍTOTT	DOLOG	ÉRTÉKESÍTÉSE,	HASZNOSÍTÁSA	
 

Iskolánkban a nevelési-oktatási folyamatban nem készül olyan dolog, alkotás, amelyet az 
intézmény értékesítene. Ha kivételesen az iskola a tanuló által tanulói jogviszonyból eredő 
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben előállított dolgot értékesíti, vagy 
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulóval, illetve kiskorú tanuló esetén a gondviselővel 
a hasznosítás vagy értékesítés feltételeiről előre meg kell állapodnia. Megállapodás hiányában 
az értékesítés teljes bevétele, illetve a hasznosítás teljes haszna a tanulót illeti meg. 
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11	A	TANULÓVAL	SZEMBENI 	 FEGYELMI	 ELJÁRÁS	SZABÁLYAI	
 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 4. § (1) bekezdés q) szakaszában foglaltak alapján a 
tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk 
meg. 

• A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést (Házirend, világi 
és egyházi törvények, Presbiteri szabályrendelet alapján) követő 30 napon belül 
történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki 
azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését 
követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

• A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira, ezt 
követően, az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell tájékoztatni 
az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és 
a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

• A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem 
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

• A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 
mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

• A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 
tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

• A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 
érintett tanulónak és szülőjének. 

• A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 
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• A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

• A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha az ügy jellege 
megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója 
legfeljebb egy héttel elhalaszthatja. 

• A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el 
kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés 
kiszabását, illetve a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el, vagy a 
kötelességszegés ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható. 

• A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a 
tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és képviselőjüknek, ha a gazdálkodó 
szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

• 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, 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 határozat meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását és a hivatali 
beosztásának megjelölését. Ha az 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. 

• A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 
kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

• Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be eljárást 
megindító kérelmet. Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához 
benyújtani. 
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• A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 
jogkör gyakorlója 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. 

 
11.1 A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETSZABÁLYAI 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő fél 
közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 
orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

• 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 

• a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 
és a szülőt nem kell értesíteni 

• az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás 
vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az 
érintett feleket 

• az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

• az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 
szükséges 
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• a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 
utasíthatja vissza 

• 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 

• ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 
három hónapra felfüggeszti 

• 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 lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

• az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 
nézetkülönbség fokozódása 

• az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 
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12	AZ	 ISKOLAI	HAGYOMÁNYOK	ÁPOLÁSA	
 

12.1 A HAGYOMÁNYÁPOLÁS TARTALMI VONATKOZÁSAI 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, az új formák kialakítása és befogadása, 
valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának 
joga és kötelessége. Az iskolai szintű rendezvényekről, ünnepségekről minden tanév kezdetén 
a nevelőtestület a munkaterv kialakításakor dönt. 

A hagyományápolásnak része az erkölcsi és szellemi értékek tudatosítása és továbbadása nem 
csak az intézményben, hanem a református keresztyén és további történelmi és keresztyén 
kisegyházak közösségeiben. 

 
12.2 A HAGYOMÁNYÁPOLÁS KÜLSŐSÉGEI 

 
ISKOLAI EGYENRUHA: 

A függelékben részletezettek szerint. Az iskola jelvényének viselése kötelező. 

Az iskola egyenruháját viselni kell a következő alkalmakon: 

• tanévnyitó ünnepély 

• tanévzáró ünnepély 

• október 23.-ai megemlékezés 

• március 15.-ei megemlékezés 

• ballagás 12. évfolyam), valamint különleges alkalmakkor tartott iskolai rendezvények. 
 

AZ ISKOLA ZÁSZLÓJA 

• 2013. szeptember 1-től az iskola zászlójának felirata: Baksay Sándor Református 
Gimnázium és Általános Iskola Kunszentmiklós egyik oldalán az iskola, másik oldalán a 
református egyház címerével. 

 
12.3 A HAGYOMÁNYÁPOLÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK FORMÁI AZ INTÉZMÉNYBEN 

• Ápoljuk az iskola névadójának emlékét. 

• Gyűjtjük, rendezzük és időszakonként iskolatörténeti kiállításon bemutatjuk az 
iskolatörténeti emlékeket. 
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• Öt- vagy tízévente évkönyvet jelentetünk meg, mely képet adhat az előző évek 
munkájáról és eredményeiről, lehetőséget teremt a tehetséges tanulók 
szerepeltetésére, az oktatók bemutatására; 

Iskolai rendezvényeket szervezünk, amelyek a különböző korosztályok ismereteit bővíti, az 
érdeklődési körüket, tehetségüket fejleszti. Ilyenek lehetnek például a következők: 

• ünnepi megemlékezések állami, nemzeti ünnepeken; 

• csendesnapok (karácsonyi és húsvéti); 

• ünnepi istentiszteletek (reformáció napi, áldozócsütörtöki, tanévnyitói, tanévzárói, 
ballagási); 

• Bocskai – vetélkedő (9-11. évfolyam); 

• Anyák napi ünnepségek (alsó tagozat); 

• iskolai, megyei, országos tanulmányi versenyek; 

• kulturális és sportversenyek; 

• pályázatok; 

• kiállítások (saját munkákból, ill. neves művészek munkáiból); 

• irodalmi rendezvények (ún. rendhagyó órák, író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók); 

• színházlátogatások, hangversenyek 

• spontán szerveződésű kulturális rendezvények (nyelvi estek, stb.); 

• jutalmazások, kitüntetések odaítélésének, átadásának eseményei (a nevelőtestület, 
SZM döntései, javaslatai alapján); 

• osztályok vagy évfolyamok, érdeklődési csoportok szerveződései és szervezései alapján 
kirándulások, utazások, nyelvtanulás és iskolai testvérkapcsolatok ápolása céljából. 

Az iskolai szintű ünnepélyekről és fontosabb rendezvényekről minden tanév kezdetén, a 
munkaterv kialakításakor a nevelőtestület hoz döntést. 

Hagyományápolás tevékenységi formái a keresztyén gyülekezetben 

• Egyházi ünnepek alkalmával: reformáció, ádvent, karácsony, böjt, virágvasárnap, 
nagypéntek, húsvét, pünkösd. 

• Kollégiumi vasárnap, tanévenként 2 alkalommal. 
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13	AZ	 ISKOLAI	KÖNYVTÁR	MŰKÖDÉSI	 SZABÁLYZATA	
 

Az iskolai könyvtár SZMSZ-e az iskola SZMSZ mellékleteként jelenik meg. 
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14	ZÁRÓ	RENDELKEZÉSEK	
 

• Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület 
módosíthatja, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 
véleményének kikérésével. 

• Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további 
rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és 
pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – 
önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint igazgatói utasítások 
jelen SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók. 
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16	FÜGGELÉK:	
 

16.1 AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

• Az intézmény fenntartójával: Kunszentmiklósi Református Egyházközség 
 

6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 3. 
 

• A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 
 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata, polgármestere 
 

6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 12. 

• Református Pedagógiai Intézet 
 

1042 Budapest Viola utca 3-5., I. emelet 

• MRE Oktatási Szolgálat 
 

1146 Budapest Abonyi u. 27. Mfsz. 3 
 

• Dunamelléki Református Egyházkerület Iskolaügyi Szervezete 
 

1092 Budapest Ráday u. 28. 
 

• A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: 
 

Kecskeméti Szakképző Centrum Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 

6090 Kunszentmiklós Apostol Pál u. 6. 
 

Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. 
 

Varga Domokos ÁMK Napközi Otthonos Óvodái 
 

Varga Domokos ÁMK Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtára 
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• Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítvány 
 

• Középiskolás Diáksport Egyesület 
 

• Pro Bibliotecha Antiqua Baksayana Alapítványa 
 

• Kunszentmiklósi Római Katolikus Plébánia 
 

• A környező települések református egyházközségeivel (Dunaegyháza, Apostag, 

Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass, Dömsöd, Kiskunlacháza, Szabadszállás, 

Kerekegyháza, Áporka) 

• A Soli Deo Gloria országos református ifjúsági szervezet 
 

• A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetése rendszeres kapcsolatot 

tart fenn az illetékes gyermekorvosi és védőnői szolgálattal. Segítségükkel megszervezi a 

tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

• A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi gyermekjóléti szolgálattal. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 
 

6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 10. 
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16.2 IKOLAI EGYENRUHA 
ÁLTALÁNOS ISKOLA: 

 
• Lányok: fehér blúz, térdig érő sötét szoknya vagy hosszúszárú, sötét szövetnadrág, 

sötét színű cipő 

• Fiúk: fehér ing, sötét szövetnadrág, sötét színű cipő 
 

• Iskolai jelvény viselése kötelező 
 

GIMNÁZIUM: 
 

• Lányok: matrózblúz, térdig érő sötét szoknya vagy hosszú szárú sötét szövetnadrág, 

sötét színű cipő 

• Fiúk: - nagygimnázium: sötét szövetöltöny, fehér ing, nyakkendő, sötét színű cipő 
 

• Kisgimnázium: sötét szövetnadrág, fehér ing, sötét színű cipő 
 

• Iskolai jelvény viselése kötelező 


