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Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.EMMI rendelet elveinek 

megfelelően határozza meg és szabályozza az intézmény tevékenységét. 

 

1.1. Az oktatási intézmény elnevezése: 

 

Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

 

1.2. Az oktatási intézmény székhely: 

 

7030 Paks, Templom tér 6. 

 

Telephelyei: 

 

7030 Paks, Anna u. 16. 

7030 Paks, Kossuth Lajos u.13. 

7030 Paks, Kossuth Lajos u. 31. 

7030 Paks, Kossuth L. u  

 

 

1.3. Az oktatási intézmény alapítója: 

 

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye 

7624 Pécs, Dóm tér 2. 
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1.4. Az oktatási intézmény fenntartója: 

   

 Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye 

 7624 Pécs, Dóm tér 2. 

 

1.5.Az oktatási intézmény alapító okiratának kelte: 

Általános iskola: 1993.március 31. 

Gimnázium: 1994.április 22. 

Óvoda: 2019. november 14. 

 

1.6. A nevelési-oktatási intézmény tevékenysége: 

 Intézményünk keresztényi nevelést biztosító, többcélú nevelési-oktatási intézmény. Az 

óvodai nevelés a teljes óvodai élet tevékenységeit magában foglalja A különböző típusú iskolák 

feladatait az egyes feladatoknak megfelelő külön tananyag és követelményrendszer 

alkalmazásával valósítja meg.  

Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik. A tanulók érdeklődési körüknek, 

tehetségüknek képességeiknek megfelelően készülhetnek fel gimnáziumi, szakközépiskolai és 

szakiskolai tanulmányaikra. Az általános iskola tanulói a közoktatási törvény átvételre és 

felvételre vonatkozó rendelkezései szerint folyathatják tanulmányaikat másik általános iskola, 

középiskola, illetve a nyolc évfolyamos gimnázium megfelelő évfolyamain. 

    A nyolc évfolyamos gimnáziumban a nevelés és oktatás az ötödik évfolyamon kezdődik és 

a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be. A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, 

valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés 

és oktatás folyik. A nyolc évfolyamos gimnázium tanulói a köznevelési törvény átvételre és 

felvételre vonatkozó rendelkezései szerint folytathatják tanulmányaikat az általános iskola, 

másik gimnázium, szakközépiskola, szakiskola megfelelő évfolyamain. 

Az intézmény alapfeladata a társadalmi együttéléshez, önművelődéshez, munkavégzéshez, a 

harmonikus testi és lelki fejlődéshez, valamint a közép- és felsőfokú továbbtanuláshoz 

szükséges alapvető képességek kialakítása, az általános műveltség és tudományos szemlélet 

megalapozása. E feladatok megvalósításához a keresztényi értékek alapján, a Római Katolikus 

Egyház tanításainak megfelelően és annak szellemében kell eljárni. 

 

1.7. Intézményünk szellemisége  

   A katolikus intézmény: 

 nem pusztán ismereteket nyújt, hanem értékeket közvetít 
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 elindítja a gyermekeket, növendékeit a hit elmélyítésének útján 

 formálja a keresztény személyiséget 

 

 felelős keresztény életre ösztönöz 

 olyan óvodai, iskolai légkört alakít ki, amely segíti a gyermekeket, tanulókat abban, hogy 

mind érettebben éljék hitüket, amely keresztény felelősségvállalásra indítja őket 

 megtanítja tanulóit arra, hogy szabadon és öntudatosan válogassanak az őket elérő 

információk között, személyes, kritikus ítéletnek vessék alá az információkínálatot, s minden 

értéket beépítsenek emberi és keresztény kultúrájukba. 

 

Az egyház azért hozza létre nevelési-oktatási intézményeit, mert egészen különleges eszközt 

lát bennük a teljes ember megformálására.  A katolikus óvoda, iskola része az egyház 

küldetésének, különösen a hitre való nevelés területén. Az iskola segítségével közelebb jut az 

egyház a műveltség forrásaihoz és értékeihez. Az egyház a katolikus iskola által fölkínálja 

korunk embereinek a maga nevelési elgondolását. 

 

2.1.Az intézmény vezetője az igazgató.  

Törekszik arra, hogy élő kapcsolat legyen a fenntartóval, az egyházközséggel, a helyi 

önkormányzattal és oktatási intézményekkel, az egyházmegye területén és határain kívül levő 

katolikus iskolákkal. 

Feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg.  

Felelős az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetéséért, a pedagógiai 

munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének 

működéséért, a gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő 

és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbalesetek 

megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

Az igazgató vezetői tevékenységét igazgatóhelyettes, tagóvoda vezető és szakképzett gazdasági 

munkatárs közreműködésével látja el. 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét 

a munkaszerződésében rögzített munkaköri leírás állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok 

által a vezető hatáskörébe utalt, át nem ruházható feladatokat. 

 

Az igazgató hatáskörébe tartozik kiemelten: 

 a nevelőtestület vezetése 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése 
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 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, a gazdasági munkatárs bevonásával 

az iskola gazdasági irányítása 

 a nemzeti és iskolai ünnepélyek megszervezése 

 a gyermek-és ifjúságvédelmi munka irányítása, a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős 

bevonásával, folyamatos kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal  

 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása (a tanulók 

életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetik az osztályfőnökök a tanulókkal 

az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat) 

A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatokat a 20/2012.EMMI rendelet 

tartalmazza.   

 kapcsolattartás az iskola - egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval, a 

gyermekek rendszeres orvosi vizsgálatának megszervezése 

     Az iskolaorvos és az iskolavédőnő hetente egy alkalommal ügyeletet tart iskolánkban, 

gondoskodik a tanulók megfelelő ellátásáról, szűréséről. Sürgős esetben iskolaorvosunk 

bármikor, soron kívül ellátja iskolánk tanulóit. 

 az SzMSz és a pedagógiai program elkészítése 

 középtávú és többéves munkatervek előkészítése 

 a tantárgyfelosztás összeállítása 

 a tanév rendjének meghatározása 

 a nevelési - oktatási intézmény munkáját átfogó elemzés, értékelés elkészítése, a pedagógiai 

munka rendszeres kiértékelése  

 rendszeres kapcsolattartás az intézmény karbantartójával a javítások, felújítások, műszaki 

fejlesztések tervezésében 

 az igazgatóhelyettesek megbízása 

 

2.2.Az igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett látják 

el.  

Feladataikat munkaköri leírásuk rögzíti. Az igazgatót akadályoztatása esetén felelősséggel és 

teljes jogkörrel helyettesíti az általános igazgató helyettes, kivéve a tanári vagy tanulói 

jogviszony létesítését és megszüntetését. Mindhárom vezető távolléte esetén - ha a 

helyettesítésre más nem kapott megbízást szóban vagy írásban - az igazgatót az idegennyelvi 

munkaközösség vezetője helyettesíti.  

Az igazgatóhelyettesek fő feladata az iskola tanügyi és adminisztrációs munkájának végzése és 

irányítása az igazgatóval egyetértésben.  

Az igazgatóhelyettes feladatai közé tartozik az általános iskolai tanterv szerint haladó általános 

iskolai osztályok és az osztályokban tanító pedagógusok munkájának figyelemmel kísérése és 
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értékelése, a nyolcosztályos gimnáziumi tanterv szerint haladó osztályokban folyó 

nevelő - oktató munka ellenőrzése.  

 

Feladatai: 

 a tanítási tevékenység figyelemmel kísérése, tanítási órák látogatása, tanórán kívüli 

foglalkozások előkészítése a szaktanárokkal, munkaközösségvezetőkkel, osztályfőnökökkel 

együttműködve 

 a napközis és tanórán kívüli tevékenységek  ( szakkörök, szabadon választott foglalkozások, 

stb.) rendjének ellenőrzése, figyelemmel kísérése és koordinálása, azok rendszeres 

menetének  biztosítása 

 nevelők felügyeleti beosztásának ellenőrzése, a helyettesítések megszervezése és 

helyettesítő hiányában sürgősen új helyettesítő tanár kijelölése  

 óracserék engedélyezése 

 összesített órarend elkészítése 

 iskolai rendezvények szervezése  

 tanulmányi versenyek (városi, megyei, országos, stb . ) nyomon követése, jelentkezések 

koordinálása 

 iskolai statisztikák elkészítése az iskola életével kapcsolatos egyéb anyagok, táblázatok 

megszerkesztése 

 túlórák és helyettesítések nyilvántartása  

 az osztályfőnökök naplóvezetésének ellenőrzése (beírási, osztály-, haladási és foglalkozási 

naplók, anyakönyvek) 

 őszi és tavaszi nevelési értekezletek, félévi és év végi osztályozó értekezletek előkészítése 

 osztályozó, javító és egyéb vizsgák szervezése és lebonyolítása 

 a leendő első osztályosok felvételének és beíratásának megszervezése 

 a tanárok szellemi és lelki igényeit szem előtt tartva tanulmányi napok, kirándulások 

tervezése  

 vezeti az értekezletek jegyzőkönyvét 

 segít a személyi anyagok rendezésében 

 kezeli az iskolai nyomtatványokat, gondoskodik azok szabályszerű kiadásáról  

 részt vesz a leltárfelvételben, segíti a gazdasági munkatárs mindennapi munkáját 

 Vezeti a KIR dolgozói nyilvántartását. 

 

 2.3. A tagóvoda vezető feladata és hatásköre  

Az óvoda élén a tagóvoda vezető áll, akit a tisztség betöltésére az igazgató kér fel. A megbízás 

határozott időre szól, s jogkörét, felelősségét, feladatait a köznevelési törvény és az intézmény 
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belső szabályzatai határoznak meg. Akadályoztatása esetén vezetői feladatait Pach 

Éva óvodapedagógus látja el.  

 

A tagóvoda vezető felelős: 

 az intézmény szakszerű működéséért, 

 a takarékos gazdálkodásért, 

 a szakmai, pedagógiai munkáért, 

 a nevelőmunka feltételeinek megteremtéséért, 

 az óvodapedagógusok továbbképzésének megszervezéséért 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

A tagóvoda vezető feladata: 

 az óvoda pedagógus közösségének vezetése, 

 az óvodai munkatervek, beszámolók elkészítése, 

 a munkarend elkészítése, betartásának ellenőrzése, 

 az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület értekezletének előkészítése, levezetése, 

 az óvodai csoportok megszervezése, a munkáltató által kinevezett munkatársak csoportokba 

való beosztása, 

 a nevelőmunka irányítása, ellenőrzése, 

 adatszolgáltatás, 

 az óvodai beiratkozás megszervezése, lebonyolítása, 

 az SNI, BTM gyermekek ellátásának figyelemmel kísérése, 

 a dolgozók szabadságolási tervének elkészítése, 

 a szabadságok nyilvántartása, összesítése, továbbítása a gazdasági vezető felé, 

 az óvoda továbbképzési tervének elkészítése, az óvodapedagógusok továbbképzési, 

előmeneteli kötelezettségek, lehetőségek figyelemmel kísérése, 

 szülői szervezettel való együttműködés, 

 javaslattétel a jutalmazásra, kitüntetésre, 

 a jogszabályok által hatáskörbe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása, 

 az óvoda képviselete a külső szervek előtt, 

 kapcsolattartás a Paks Kistérségi Szociális Központtal, a Tolna Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a települési önkormányzat Humán osztályával, az Egyházmegye 

közoktatási irodájával, a fejlesztési igazgatóval, a helyi püspöki biztossal, a székhely 

intézménnyel, a PEM által működtetett intézményekkel, az önkormányzat által fenntartott 

köznevelési intézményekkel. 

 

2.4. A gazdasági munkatárs közvetlen felettese az igazgató. 

Az intézmény igazgatója nevezi ki, állapítja meg az illetményét, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat.  

 

 

Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az intézmény igazgatójának.  
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Az intézmény igazgatója mellett aláírási jogot gyakorol a gazdasági egység 

pénzgazdálkodása területén.  

Felelősség terheli a gazdasági egység elfogadott költségvetésének, az azzal kapcsolatos 

pénzgazdálkodásnak és a számviteli rendnek a Számviteli Törvény szerinti maradéktalan 

végrehajtásáért.  

 

Feladatai : 

 betartja és másokkal is betartatja a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat 

 figyelemmel kíséri a jogszabályok változásait 

 kezeli a gazdálkodáshoz szükséges nyomtatványokat és gondoskodik szabályszerű 

vezetésükről 

 vezeti a bér- és létszámnyilvántartást 

 készpénz kifizetésénél a számla alaki és tartalmi szabályszerűségét ellenőrzi 

 leltárt készít, selejtezett anyagokat értékesít vagy megsemmisít az igazgató utasítása szerint  

 megállapodásokat és megrendeléseket készít elő 

 beszerzi a szükséges álló - és fogyóeszközöket 

 fizetéseket eszközöl az intézmény folyószámláján 

 előkészíti az éves költségvetést 

 az adott évre biztosítja a szükséges pénzeszközöket a bevételi forrásokból 

 figyeli a meghirdetett pályázatokat, az igazgatóhelyettes figyelmét felhívja rá 

 gondoskodik arról, hogy a gazdasági egység munkafolyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés 

biztosítva legyen /folyamatba épített ellenőrzés/, 

 gondoskodik a gazdasági egység valamennyi dolgozójáról, ügyeiről vezetett nyilvántartása 

naprakész vezettetéséről, 

 elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési beszámolóját, 

és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításáról és elfogadtatásáról, 

 elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat és azokat az igénynek megfelelően 

továbbítja,  

 az intézmény belső életével kapcsolatos értesüléseket hivatali titokként megőrzi 

 

2.5A nevelőtestület a nevelési- oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és 

oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

  A nevelőtestület döntési, véleményező és javaslattevő jogkörét a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény határozza meg. 

A nevelőtestület a nevelési év, illetőleg a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket 

tarthat. A nevelőtestület rendes értekezletei a tanévnyitó, tanévzáró, osztályozó és nevelési 

értekezletek. 
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A nevelőtestület értekezleteit a tanév rendjében meghatározott napirenddel és 

időpontban az intézmény vezetője hívja össze. Az igazgató rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

összehívásáról is intézkedhet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását az intézmény 

nevelőtestülete, tantestülete is kezdeményezheti, legalább a pedagógusok egyharmadának 

kérésére. 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni az egyetértési vagy 

véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség, diákönkormányzat képviselőjét, 

amennyiben az iskolában működő szülői munkaközösség, diákönkormányzat van. Az értekezlet 

levezető elnöke az igazgató, akadályoztatása esetén az erre kijelölt igazgatóhelyettes, az 

óvodában a tagóvoda vezető. 

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A nevelőtestület 

javaslattevő jogköre kiterjed az óvodai, iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. 

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az iskolában az igazgatóhelyettes vezeti, míg az 

óvodában, az arra kijelölt pedagógus. 

 

2.6. A pedagógusok 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

fogalmazza meg. 

Minden pedagógus legyen tudatában annak, hogy elsősorban élete példájával nevel. Ez 

egyaránt igaz az intézményi és az azon kívüli magatartására is. Az intézmény pedagógusai 

nevelő és oktató munkájukban közösen is keresik és megbeszélik azt a módszert, mellyel 

tudásukat és keresztény életmódjukat a legsikeresebben tudják tanítványaikkal közölni. 

A keresztény nevelők abban a tudatban végzik munkájukat, hogy Isten a nevelői feladatra őket 

kiválasztotta és meghívta. A keresztény nevelő tisztában van azzal, hogy eszköz Isten kezében, 

s munkája eredményeiért elsősorban neki tartozik hálával. A rá bízott gyermekeket, tanítványait 

kellő bölcsességgel formálja és koruknak, nemüknek megfelelő magatartásformával irányítja. 

A keresztény nevelők magatartásbeli erénye a pontosság, a szakmai munka rendszeressége. 

Elősegítik a tehetséges gyermekek, tanulók hatékonyabb fejlődését, segítik a gyengébb 

képességűek felzárkózását. Az óvodában a pedagógusok nevelési és tevékenységtervet 

készítenek, míg az iskolában a tanárok tanévi munkájukat tanmenet keretében tervezik meg. A 

csoport és osztálynaplót pontosan vezetik. Rendszeres kapcsolatot tartanak a kollégákkal, az 

osztályfőnökökkel és a gyermekek, tanulók szüleivel. Ajándékokat és jogtalan előnyt a 

gyermekektől, diákjaiktól nem fogadnak el, a mindennapi figyelmesség kivételével. 

Kollégáikról a gyermekek, diákok előtt tisztelettel beszélnek, úgy ejtik ki nevüket, 

beosztásukat, ahogyan azt a tanulóktól is elvárja az intézmény. A gyermekekről, tanítványaitól 

vagy tanítványairól birtokában levő ismereteket bizalmasan kezeli, tanítványaival nem közöl 

rájuk nem tartozó tényeket. Az intézmény szabályzatában előírt titoktartást nem szegheti meg, 

a nevelőtestületi üléseken elhangzottakról a határozatok kivételével senkit nem tájékoztathat. 

A nevelő soha nem teheti meg, hogy a kollégájával kapcsolatos panaszait kiviszi a gyermekek, 

tanulók közé: nem csorbíthatja kollégái sem emberi, sem szakmai hitelét. 

Következetesen és igazságosan értékel, osztályoz: az osztályozás sohasem a megtorlás vagy 

fegyelmezés eszköze a pedagógus kezében. Az igazságosságra törekvő értékelés, osztályzás a 
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teljesítményen túl figyelembe veszi a gyermek, tanulók erőfeszítéseit, adottságait, 

végzett munkáját. 

A katolikus egyház tanításának elfogadása, a hivatali titok megőrzése az intézmény minden 

pedagógusára nézve kötelező. 

 

A pedagógus feladata, hogy: 

 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját, azt 

tanmenetben, vagy témaköri tantervben rögzíti, s szeptember 30-ig az igazgatónak 

benyújtja, a megtartott órák sorszámát, anyagát, az óráról hiányzó tanulókat bejegyzi a 

haladási naplóba.  

 Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Óráját pontosan kezdi és fejezi be.  

 Saját órájáról indokolt esetben az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés után tanulót 

elengedhet. Az osztályfőnök akadályoztatása esetén ideiglenesen jogaiba lép.  

 Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás teendőit. 

 Alkalmazkodik ahhoz a szabályhoz, hogy egy osztály egy napon legfeljebb két átfogó 

dolgozatot írhat.  

 A dolgozatokat legfeljebb két héten belül kijavítja, értékeli és kiadja a tanulóknak.  

 A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében fogadóórákat tart. Az órarendben beállított 

helyettesítőként az iskolában tartózkodik.  

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési 

rendjében felmerülő foglalkoztatásokba /ügyeletek, kíséretek/ bekapcsolódik.  

 A munkatervben előírt iskolai rendezvényeken részt vesz.  

 A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.  

 

A következő feladatokkal az igazgató megbízhatja, ezért külön díjazás illetheti meg: 

tanulmányi, kulturális, sportversenyeken való felügyelet, a tanulók versenyekre való utaztatása, 

táboroztatás, a tanulmányi kirándulásokon kísérőtanárként való részvétel. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 a rábízott gyermekek nevelése a helyi programban megfogalmazottak szerint, kiemelt 

tekintettel a keresztényi értékrendre 

 gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, személyiségének fejlődéséről, 

erkölcsi védelméről, 

 nevelőtevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, tehetségét, 

fejlődésének ütemét, felzárkóztatását, szociokulturális helyzetét, sajátos nevelési igényét, s 

igény szerint segíti a gyermeket.  

 a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, s ha a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, megteszi a szükséges 

intézkedéseket, 

 közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekvédelmi felelős 

munkájában, 

 a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés szabályait és törekszik azok betartatására, 
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 a szülőket és gyermekeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, 

a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődése szükségessé teszi, 

 a szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

 tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

 a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, 

 gondoskodik a megfelelő csoportlégkör, hely, idő, eszköz biztosításáról, 

 gondoskodik arról, hogy a tevékenységek során a játék kiemelt jelentőséget kapjon, 

 biztosítja, hogy a mindennapokat keresztény szellemű nevelés hassa át, 

 a keresztényi értékek és a művészet eszközeinek felhasználásával az egész ember 

formálásán munkálkodik, s biztosítja, hogy a gyermekek személyiségjegyeinek 

kibontakoztatása Krisztus, a tökéletes ember mintájára történjék,  

 gondoskodik arról, hogy a vers, a mese, a bibliai történet napi szinten megjelenjen, 

 gondoskodik a gyermek zenei érdeklődésének felkeltéséről, zenei ízlésének formálásáról,  

 a gyermekeket a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka különböző technikáival 

megismerteti, 

 a gyermekek természetes mozgását játékos formában fejleszti, segíti a gyermekek 

sporteszközökkel történő ismerkedését, 

 lehetővé teszi a gyermekek számára a külső világ tevékeny megismerését, alkalmat, helyet, 

időt, eszközt biztosít a tapasztalatszerzésre, 

 segíti a gyermek tanulási tevékenységét, a szokásalakítást, a tapasztalatszerzést, a kérdés-

válasz alapján történő ismeretszerzést, a megfigyelést, a gyakorlati probléma-és feladat 

megoldást, 

 nevelőtestület tagjaként részt vesz az óvoda pedagógiai programjának tervezésében, az 

értékelésben, gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat, 

 a pedagógiai program alapján kiválasztja az ismeretátadás és nevelés módszereit, eszközeit 

 vezeti a digitális csoportnaplót, mulasztási naplót, fejlődési naplót, adminisztrációs 

feladatait naprakészen látja el. 

 munkaidejének kezdetekor köteles munkavégzésre készen állni, 

 hiányzás esetén, a tagóvoda vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel 

kapcsolatos feladatokat ellátni. 

 

Pedagógiai munkát segítők közössége az óvodában 

 Pedagógiai asszisztens 

 dajkák 

Technikai dolgozó az óvodában 

 konyhai kisegítő-udvaros 

Munkájukat munkaköri leírás szerint a tagóvoda vezető irányításával végzik. 

 

2.7. Iskolai közösségek 

a) Osztályfőnöki munkaközösség 

Az osztályfőnököket az igazgató bízza meg. Feladatuk, hogy növeljék osztályukban az iskola 

küldetéstudatát, és azt a meggyőződést, hogy a keresztény életforma a sikeres, megelégedett 
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élet záloga. Az általános iskola alsó tagozatán és felső tagozatán az osztályfőnökök 

megbízása négy évre szól, a gimnáziumi osztályok osztályfőnöke nyolc évig vezetheti 

osztályát. 

 

Az osztályfőnök feladata : 

 ismerje tanítványai családi hátterét, figyelje és segítse a hátrányos helyzetű tanulókat, 

folyamatosan tartsa a kapcsolatot az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel 

 legyen kidolgozott nevelési terve, osztályfőnöki tanmenete 

 legyen folyamatos kapcsolatban az osztályban tanító pedagógusokkal és tanítványai 

szüleivel 

 szervezzen osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat, lelkigyakorlatokat a 

hitoktatók segítségével, kulturális programokat, közös mozit, múzeum- és 

tárlatlátogatásokat 

 

 különös gonddal végezze az osztályfőnöki adminisztrációt 

 

Az osztályfőnökök a keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelik tanítványaikat. 

Célzatosan összehangolják osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek azért, 

hogy osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van. 

Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az okokat 

és segítenek kiküszöbölni őket. Keresik a szegényebb tanulókon való segítés módjait, 

gondoskodnak a hivalkodó öltözködés, viselkedés elkerüléséről. Igyekeznek folyamatos 

jelenlétükkel is kifejezni az osztályukkal való törődésüket /szünetekben, lelkigyakorlatokon, 

osztálymiséken való részvételükkel/. 

Figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi eredményeit, ellenőrzik, hogy be van-e írva 

minden osztályzat ellenőrzőjükbe. Koordinálják és segítik az osztályukban tanító pedagógusok 

munkáját, látogatják óráikat. Gondot fordítanak arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága 

arányos legyen, hogy egy napon kettőnél több átfogó, számonkérő dolgozatot ne írjon az 

osztály. Szükség esetén tanácskozást hívnak össze az osztályukban tanító pedagógusok 

számára. Gondot fordítanak arra is, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak 

részt a tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból. Minősítik a tanulók magatartását 

és szorgalmát. Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesznek a tanulók jutalmazására, 

segélyezésére, büntetésére. Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló egy-két tanórai 

távolmaradására. Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról. 

Gondoskodnak osztályuk kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről. Évente legalább két 

szülői értekezletet tartanak, szoros kapcsolatot tartanak fenn az osztály szülői 

munkaközösségével.  

 

 

 

b) Szakmai munkaközösségek 
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A nevelési - oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket 

hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési- 

oktatási intézményben folyó munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. 

Iskolánkban műveltségi területenkénti munkaközösségek létrehozását láttuk indokoltnak. A 

szakmai munkaközösségek döntési jogköre kiterjed a pedagógusok továbbképzésével 

kapcsolatos programok megválasztására is, amelynek a továbbképzési program összeállításánál 

van jelentősége. Az iskolai  versenyek programját is a szakmai munkaközösség dönti el . A 

szakmai munkaközösségek véleményét a törvény előírta esetekben mindig be kell szerezni, 

ellenkező esetben a meghozott döntés jogszabálysértő. Az óvodában, az alapítás első évében 

szakmai munkaközösség, minimum pedagógus létszám hiányában nem működik. 

A munkaközösség- vezetők: 

 összeállítják a munkaközösség éves programját,  

 összehangolják az azonos területen működő tanárok munkáját /megbeszélik velük a 

tankönyvválasztást, a szakkörök, fakultációk indításával kapcsolatos javaslataikat, az 

érettségi tételeket/, 

 óralátogatásokat végeznek,  

 szervezhetnek bemutató órákat, melynek tervét az éves munkatervben rögzíteni kell,  

 

 szervezik a pedagógusok továbbképzését,  

 figyelemmel kísérik a szakmai versenyek kiírását, gondoskodnak a nevezésről és a helyi 

versenyek lebonyolításáról,  

 törekednek az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására,  

 feltárják a tantárgyak közötti koncentráció, a tantárgy oktatása fejlesztésének lehetőségeit,  

 javaslatokat tesznek a szaktantermek fejlesztésére,  

 a munkatervben előirányzott időben beszámolnak a munkaközösség munkájáról, 

 javaslatot tehetnek kitüntetésre, jutalmazásra.  

 

c)  Szülői munkaközösség 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet ( közösséget)  hozhatnak  létre  

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 

Az SzM vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzM véleményének a jogszabály 

által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 
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 Az iskolaszék 

 

Az iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőt 

választanak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos szavazással. 

Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 

 saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása, 

 tisztségviselőinek megválasztása, 

 az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület vagy a 

fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza. 

 

Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SzMSz-

szabályok elfogadásakor.1 

 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben: 

 

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a jogszabályban 

meghatározott kérdésekben, 

 

 a házirend elfogadásakor, 

 a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele 

feltételeinek meghatározásakor. 

 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes kérdésben. Az 

iskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Az iskolaszékkel 

való kapcsolattartás az igazgató kötelessége. 

 

Szülők Közössége az óvodában 

 

Óvodánkban szülői szervezetként Szülők Közössége működik, melynek tagjai demokratikus 

módon, az óvodába járó gyermekek szülei megbízásából kerülnek ki, Csoportonként két fő.  

A Szülők Közössége dönt: 

 saját működési rendjéről 

 munkatervének elfogadásáról 

 tisztségviselőinek elfogadásáról 

 

Az óvodai SZK figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka 

eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a szülő társakat, a nevelőtestületet, tagóvoda 

vezetőt, az intézményvezetőt, az intézmény fenntartóját. 

A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a tagóvoda 

vezetőtől, az intézmény vezetőjétől  

Véleményezési jogot gyakorol a Munkaterv, az SZMSZ, a Házirend elfogadásakor. 

 

Az intézményi tanács 
 

                                                           
1  
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A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az 

intézményi tanács megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

121.§-a pedig szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit.  

 

 

d)  Diákönkormányzat 

Valamennyi tanulónak jogában áll - a megfelelő formában és módon - véleményt nyilvánítani 

az iskola életét érintő kérdésekben. Az iskola működésével, működtetésével, kapcsolatos 

kérdéseiket, véleményeiket tanulóink szabadon megfogalmazhatják, a nevelőtestület elé 

tárhatják.  

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 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

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, legföljebb 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 igazgatóhelyettessel 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. 
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e) Osztályközösségek 

 

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

Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

 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 és krisztusi lelkülettel 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: 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. Részt vesz az 

osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái a különböző értekezletek, fórumok, 

bizottsági ülések, nyílt napok.  

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit a 

megbízott pedagógus vezetők és a választott diákképviselők segítségével az intézményvezető 

fogja össze. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat az 

intézmény éves munkaterve tartalmazza.  

 

A feladatok, programok a munkaterv mellékleteként, havi ütemtervben kerülnek kiírásra.  
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Az intézmény vezetősége évente egy alkalommal beszámol a nevelőtestületnek, 

értékeli a nevelőtestület és a saját munkáját.  

 

A szakmai munkaközösségek és az illetékes igazgatósági tag kapcsolata folyamatos, évenként 

beszámolót tart az adott munkaközösség fejlődéséről.  

 

Szükséges, hogy a szülők ismerjék az intézmény nevelési törekvéseit és konkrét programjait.  

A szülők jogos igénye, hogy gyermekük fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, 

magatartásáról rendszeres tájékoztatást kapjanak.  

Kívánatos, hogy a csoportok pedagógusai,  az osztályfőnökök jól ismerjék gyermekeink, 

tanulóink családi hátterét és a szülőkből is egy élő közösség jöjjön létre, amely sokat segíthet a 

gyermekek, tanulók nevelésében. 

 

Mindezek érdekében a nevelési év során az óvodában három, az iskolában a tanév során két 

szülői értekezletet, illetve fogadóórát tartanak, melynek időpontját egyeztetni kell az érintett 

szülőkkel. 

 

A szülők az intézmény valamennyi kulturális programjáról tájékoztatást kapnak.  

 

Leendő gyermekeink, tanulóink szüleinek tájékoztatására nagy gondot fordítunk. Az 

intézménybe jelentkezni kívánó gyermekek, tanulók szülei szóbeli és írásbeli tájékoztatást 

kapnak intézményünk pedagógiai programjáról. A beóvodázási, beiskolázási program és a 

felvételi elbeszélgetés alkalmával az igazgató, ismerteti a szülőkkel intézményünk 

munkarendjének, házirendjének alapvető rendszabályait, nevelői és oktatói célkitűzéseinket. A 

beiratkozás alkalmával tájékoztatni kell a szülőket a nevelési évvel, tanévkezdéssel kapcsolatos 

alapvető tudnivalókról.  

 

A kapcsolattartás és a tanulók megismerésének legalkalmasabb eszköze a családlátogatás.  

 

 

2.8.A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a foglalkozásokra, tanítási órákra és a 

tanórán kívüli foglalkozásokra is. 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az 

igazgató, tagóvoda vezető felel. Az ellenőrzés területeit és tartalmát, módszerét és ütemezését 

félévenként összeállított terv tartalmazza. 

Belső ellenőrzésre jogosult: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettes 

 tagóvoda vezető 

 munkaközösség vezetők 

 

Az ellenőrzés módszerei: 
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 foglalkozások, tanórák látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 gyermek, tanulói munkák vizsgálata 

 beszámoltatás szóban és írásban 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett pedagógussal meg kell beszélni. Az általánosítható 

tapasztalatokat tantestületi értekezleten értékelni és összegezni kell. 

A tanulói teljesítmény ellenőrzésének formája: 

 szóbeli 

 írásbeli 

 gyakorlati 

Az óvodában a gyermekek értékelése megfigyelésen alapul. A megfigyeléseket az Ovped 

digitális naplóban félévente rögzítik, melynek eredményeként a program elkészíti a csoportra, 

illetve egyénenként a fejlesztési tervet. A lemaradásokat e kimutatás segítségével kezelik.  

Az iskolában a pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét a tanítási év során rendszeresen 

érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A szaktanár az 

érdemjegyeket az osztályozó naplóba és a tanuló ellenőrző könyvébe haladéktalanul köteles 

bevezetni. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. 

A félévi és év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell megállapítani. 

 

2.9.Külső kapcsolatok rendszere 

 

Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató, az igazgatóhelyettes és a tagóvoda vezető 

képviseli. Rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a következő szervekkel: 

 fenntartó 

 plébánia, lelkészi hivatalok 

 önkormányzat 

 tankerületi nevelési- oktatási intézmények 

 nevelési tanácsadó 

 családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat 

 

 KPSZTI 

 katolikus óvodák, általános iskolák és gimnáziumok 

 más felekezetű vagy ökumenikus óvodák, iskolák 

 közművelődési intézmények 
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 ESZI- Energetikai Szakképzési Intézet 

 ASE-Atomerőmű Sportegyesület 

 Paksi Atomerőmű Zrt. 

 Tanuszoda 

 Könyvtár 

Az óvoda-iskola egészségügyi ellátását Paks Város Rendelőintézete biztosítja. Az iskola-

egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója és a helyettesek, a tagóvoda vezető 

biztosítják az alábbi személyekkel: 

 az iskolaorvos, fogorvos 

 az óvodai, iskolai védőnők, 

 ÁNTSZ 

 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet 

szerint végzi. 

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján tanulóink rendszeres 

egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Az 

iskolaorvost feladatai elvégzésének megszervezésében segíti az intézmény igazgatója, a 

közvetlen segítő munkát az igazgatóhelyettes végzi. 

 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 30-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával.  

 

 

Az óvodai-iskolai védőnő feladatai 

 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

gyermekek, 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 igazgatóhelyettesével, tagóvoda 

vezetővel  

 Végzi a gyermekek és diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel. 
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2.10. Az iskolatitkár feladatai 

 

 Közreműködik a gyermekek, diákok beíratásával kapcsolatos feladatok elvégzésében 

 vezeti a beírási naplót 

 intézi az iskolába érkező és az iskolából kimenő ügyiratok iktatását, postáz és az 

ügyiratokat irattárba helyezi, az irattárat kezeli 

 végzi a diákigazolványokkal kapcsolatos ügyek intézését 

  végzi az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartást, gondoskodik az 

étkeztetés térítési díjának beszedéséről 

 Vezeti a KIR gyermek, tanulói nyilvántartását 

 

 

3. Működési szabályok 

 

3.1.1.A működés rendje 

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7- 17 óráig tart nyitva. Szombaton, vasárnap és 

munkaszüneti napokon az iskola zárva tart. 

Az általános iskola 1-4.évfolyama számára - az igények előzetes felmérése alapján - 7órától 

felügyeletet biztosítunk. 

Nevelői ügyelet 7 óra 30 perctől 17 óráig biztosított. A tanulók felügyeletét óraközi szünetekben 

pedagógusok látják el, előre meghatározott ügyeleti rend szerint. 

A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanítási órák 45 percesek. A szünetek 10, ill. 20 percesek. A 

tanítási óra védelme mindenkinek a kötelessége: a tanítási órát csak indokolt esetben lehet 

zavarni, ill. megszakítani. Tanítási idő alatt tanuló csak az igazgató, az igazgatóhelyettesek vagy 

az osztályfőnök, ill. napközis nevelő engedélyével hagyhatja el az iskolát.  

Az iskola nyitvatartása idején az igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, vagy 

megbízottjaik közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodni 8- 16 óráig. 

Az iskolai szünetek idején ügyeleti rendszer működik. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek 

ügyeleti napja szerda. Az ügyeleti napon egy vezető 8-12 óráig köteles az iskolában tartózkodni, 

a gazdasági iroda folyamatos munkarendben dolgozik . Az ügyeleti héten az ügyeletet ellátó 

vezető az esetlegesen felmerülő problémák megoldására  bármikor behívható. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény alkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt 

alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza.  

 

A tanulók munkarendjét a házirend tartalmazza. 

 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

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

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

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, szülői munkaközösség az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az 

igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

Az óvoda működési rendje: 

 

Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség megkezdéséig nevelési-oktatási 

intézmény. A nevelési év az adott év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. 

Hétfőtől péntekig tartó munkarenddel az óvoda egész évben folyamatosan működik.  

Az óvoda reggel 6.30-tól délután 17.00-ig tart nyitva.  

Reggeli ügyelet: 630-800 

Délutáni ügyelet: 1600-1700 

A nyári időszakban, valamint az iskolai szünetek ideje alatt, amennyiben létszámcsökkenés 

tapasztalható, az óvoda összevont csoportokkal működik.  

A nyári takarítás 4 hét, melyről a Fenntartó rendelkezik, s annak időpontja az adott év február 

15-ig a faliújságon kifüggesztésre kerül.  

Nevelés nélküli munkanapot az óvoda évente 5 alkalommal igénybe vehet. A zárva tartásról 

legalább 7 nappal előbb a szülőt értesíteni kell. 

Kötelező óvodáztatás rendje: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 

A harmadik életév betöltésétől a tankötelezettség eléréséig (adott év augusztus 31-ig betöltött 

6. életév) Paks város közigazgatási területéről és vonzás körzetéből kötelező az óvodába járás.  

Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától köteles óvodába járni. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermeknek legalább napi 

négy órában kell részt vennie az óvodai nevelésben. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 

a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.  

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik és folyamatos. 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A beiratkozás 

pontos időpontjáról, az érintettek köréről a fenntartó, az intézményvezetés közleményt ad ki, 

melyet az intézmény honlapján, a helyi médiában megjelentetünk.  
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A beíratáskor szükséges okiratok, dokumentumok: a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek születési anyakönyvi 

kivonata, Taj kártyája, a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.  

A beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásának 

lehetőségeiről.  

A csoportok férőhelyének meghatározásakor a törvényi szabályozást vesszük figyelembe.  

A szülő írásos értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele 

elutasításra került.  

Annak a szülőnek, aki a kötelező óvodai nevelés alól felmentést kér, a tárgyév május 25. napjáig 

benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki. 

A gyermekek átvétele más intézményből hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek 

nyomtatványát az átvételben érintett óvodavezetők kitöltik és kölcsönösen megküldik 

egymásnak. Az óvodai elhelyezés szülő kérelemre, másik óvodába történő átvétellel 

megszűnik. Az óvodai jogviszony megszűnésével, a gyermek adatait az óvoda 

nyilvántartásából töröljük.  

A gyermekek beiskolázásának szabályai, az óvodai elhelyezés megszűnése: 

A gyermekek beiskolázásáról a szülőknek minden év január 15-ig szükséges dönteniük, hogy 

a további óvodáztatáshoz szükséges kérelmet az Oktatási Hivatalnak el tudják küldeni.  

A beiskolázás alóli felmentés elektronikus úton történő kérelem, melyhez csatolható a 

logopédus, fejlesztőpedagógus, gyermekorvos, óvodapedagógus írásos javaslata.  

A hozzánk járó gyermekek  a Balogh Antal Katolikus Általános Iskolába automatikusan 

felvételt nyernek, de a szabad iskolaválasztás jogával minden szülő élhet.  

Az iskolába lépés kritériumait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja rögzíti. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti és 

szeptemberben megkezdi iskolai tanulmányait. 

Az a gyermek, aki esetében az Oktatási Hivatal határozatban rögzíti, hogy az adott gyermek 

további egy nevelési évig az óvodában részesüljön ellátásban, a következő nevelési év végén 

szűnik meg neki az óvodai ellátás.  

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, az Oktatási Hivatal a 

szülő kérelmére szakértői Bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 

hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  
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3.1.2. Az alkalmazottak munkarendje 

 

A köznevelésben alkalmazottak körét az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait, 

a pedagógusok jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

fogalmazza meg. 

 

a./ A pedagógusok munkarendje 

 

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

igazgatóhelyettes, az óvodában a tagóvoda vezető állapítja meg.  

A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 10 perccel a munkahelyén, 

illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén köteles 

megjelenni.  

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon reggel 1/2 8 óráig, óvodában nyitás előtt fél órával köteles 

jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, a tagóvoda vezetőnek, hogy a 

helyettesítéséről intézkedhessenek.  

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól, óvodában a tagóvoda vezetőtől kérhet engedélyt 

legalább 1 nappal előbb a tanóra /foglalkozás/ elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú 

foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi.  

A pedagógus kérésére az anyanap kiadását az igazgatóhelyettesek biztosítják.  

A pedagógusok számára - kötelező óraszámon felüli - nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 

az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők meghallgatása után, óvodában a tagóvoda 

vezető. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az 

alkalomhoz illő öltözékben.  

Tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a munkaközösségek és a diákönkormányzat által 

szervezett programokon, szórakoztató programokon váltakozva a feladat ellátásához szükséges 

számú pedagógus vesz részt, az igazgatóhelyettesek koordinálása alapján.  

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással  

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik:  

 

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak: 

 

a) a tanítási órák megtartása 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.), 
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g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) könyvtárosi feladatok, 

i) napközis foglalkozások megtartása. 

 

A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők: 

 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az óvodapedagógusok jogszabályban meghatározott kötött munkaideje 32 óra, mely azonos a 

neveléssel-oktatással lekötött munkaidővel. A teljes munkaidő fennmaradó részének 55-60 %-

ában a tagóvoda vezető nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb 

feladatokat, eseti helyettesítéseket rendelhet el.  

 

b)Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető, a tagóvoda esetében a tagóvoda 

vezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és 

pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetője tesz javaslatot a napi munkarend 

összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A 

napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető / tagintézmény vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 
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3.1.3. Az intézmény tanulóinak munkarendje /a házirend/ 

 

Az intézményi rendszabályok /házirend/ tartalmazzák a gyermekek, tanulók jogait és 

kötelességeit, valamint az intézmény belső rendjének, életének részletes szabályozását.  

 

3.1.4.. A tanév helyi rendje 

 

A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év június 15-ig tart. A tanév ünnepélyes 

tanévnyitó Veni Sancte-val kezdődik és Te Deummal, hálaadó szentmisével és ünnepélyes 

tanévzáróval ér véget.  

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, 

amit a munkatervben rögzítenek. A tanévnyitó értekezleten döntenek a nevelő és oktató munka 

lényeges tartalmi változásairól /házirend, pedagógiai program stb./, intézményi szintű 

rendezvények és ünnepélyek, tantestületi értekezletek tartalmáról és időpontjáról, a tanítás 

nélküli munkanapok időpontjáról, valamint programjáról, a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

feladatok átruházásáról, bizottságok létrehozásáról, az éves munkaterv jóváhagyásáról. /A 

munkaterv rögzíti a nevelőtestületi megbízásokat, a hagyományápolás módjait./ 

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az 

osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig 

a szülőkkel.  

 

3.1.5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend szerint történik.  

A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. A 

tanítási órák időtartama 45 perc. Az első óra reggel 8 órakor kezdődik.  

A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét a munkaközösségvezetők 

javaslata alapján a munkaterv rögzíti.  

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a nevelőtestület tagjai jogosultak. Minden 

egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem 

zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató vagy helyettesei tehetnek.  

A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon 

történhetnek meg.  

 

 

3.1.6. Az intézményben tartózkodás rendje 
 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

A hivatali idő reggel 7 óra 30 perctől 15 óra 30 percig tart, a tanítási szünetekben is.  

Az intézmény területére a belépést és bent tartózkodást azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, csak az igazgató, igazgatóhelyettes és 

munkaközösség vezetők engedélyezhetik. 

 

3.2.Tanítási órán kívüli foglalkozások formái 
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Az iskola a tanulók érdeklődési köre, igénye szerint nem kötelező (választható) 

tanórai foglalkoztatást szervez: felzárkóztatás, tehetséggondozás, ill. kiegészítő ismeretek 

átadása céljából. 

A nem kötelező foglalkozások formáit a házirendben megfogalmazottak szerint, az igények 

felmérése után kell meghatározni. 

 

A tanítási órán kívüli foglalkozások szervezeti formái: 

 napközi, tanulószoba: 

 az iskola köteles - a szülő igénye alapján-  valamennyi felügyeletre szoruló tanuló részére   

napközis, ill. tanulószobai foglalkozást biztosítani a nyolcadik évfolyam végéig.   

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzés biztosítása érdekében délutáni 

sportfoglalkozásokat tartunk, ahol kosárlabdázás, floorball, labdarúgás, röplabda alapelemeit 

sajátíthatják el életkoruktól függetlenül, zenés aerobikedzésen és gyógytestnevelési órákon 

vehetnek részt és látogathatják a paksi jégpályát szervezett keretek között. Az iskola minden 1-

6.évfolyamos tanulója szervezett úszásoktatásban részesül. 

 

 

 

Alanyi jogon, illetve ingyenesen igénybe vehető tevékenységek az óvodában: 

 a gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek napközbeni ellátása, 

 óvodai tevékenységekben való részvétel, 

 vallásos nevelésben való részvétel, 

 tehetséggondozásban, művészeti nevelésben való részvétel, minden évben a Munkatervben 

meghatározottak szerint, 

 logopédiai foglalkozáson való részvétel, 

 fejlesztő, felzárkóztató tevékenységeken, Alapozó terápián való részvétel, 

 az Alapító Okiratban szereplő SNI gyermekek felzárkóztató foglalkozásai, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi, védőnői vizsgálata, 

 az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata. 

Térítés köteles, nevelési időn túl szervezett tevékenységek az óvodában 

 Twirlig 

 Gimnasztika 

 Alapozó terápia 

Nevelési évenként változhatnak a különböző nevelési időn túli tevékenységek. 

Megszervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek érését, életkori sajátosságát, a Helyi 

Pedagógiai Programot, valamint a szülői igényeket. Ezen tevékenységek a szülő számára 

térítés kötelesek, melyet a foglalkozást vezető külsős szakember felé kell fizetni. 

 

3.3.Iskolai könyvtár 
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Iskolánk tanulói könyvtárunkat szabadon használhatják, könyvtárostanárunk 

segítségével megismerhetik a könyvtárhasználat alapelemeit. Könyvtárunk szolgáltatásait 

tanulóink és pedagógusaink minden tanítási napon igénybe tudják venni.  

Könyvtárhasználati tanóráinkat a Városi Könyvtárban tartjuk, a könyvtár dolgozói által 

összeállított tananyag alapján. 

 

3.4.Ünnepélyek és hagyományok 

 

Az intézmény hagyományainak kialakítása és bővítése, jó hírnevének megőrzése az óvoda és 

iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, a felelősök nevét az 

intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 

A tanév jeles napjai  

 

 VENI SANCTE  

 TE DEUM  

 lelki napok, lelki gyakorlatok  

 Balogh Antal nap  

 családnap 

 szalagtűző ünnepély 

 farsang 

 általános és középiskolai ballagás  

 szept. 24. Szt. Gellért - a katolikus iskolák napja  

 nov. 1. Mindenszentek  

 nov. 2. Halottak napja  

 dec. Adventi gyertyagyújtások 

 Karácsony 

 feb.-márc: nagyböjt 

  Húsvét  

 máj.-jún.: Pünkösd 

 okt. 6.: aradi vértanúk emléknapja 

 okt. 23.: az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja 

 jan. 22. A magyar kultúra napja  

 febr.25.: diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 márc. 15.: Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

 ápr.16.:  holokauszt áldozatainak emléknapja  

 június 4.:nemzeti összetartozás napja 

 

Óvodai ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok: 

 

 Veni sancte szülők bevonásával, az iskolával közösen 

 Kalkuttai Szent Teréz névadó védőszentről való megemlékezés 
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 Őszi hálaadó nap 

 Balogh Antal családi nap az iskolával közösen 

 Márton napi felvonulás 

 Szent Erzsébet-óvodás mise 

 Adventi munkadélután, adventi koszorú készítés a családokkal közösen 

 Szent Miklós-óvodás mise 

 Karácsonyváró ünnepség a templomban 

 Vízkereszt-óvodaszentelés 

 Jézus bemutatása a templomban-óvodás mise 

 Farsang 

 Március 15. 

 Húsvétvárás 

 Anyák napja 

 Szent József, apák napi sportdélután 

 Nemzeti összetartozás napja 

 Gyermeknapi kirándulás 

 Pünkösd 

 Évzáró-búcsúzó 

 Tedeum, az iskolával közösen 

 

 

Az ünneplés módjai: 

 

 megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, óvodai, iskolai szinten)  

 iskolai, óvodai ünnepély, munkadélután, rendezvény  

 hangverseny  

 színdarab  

 tanítási szünet, kirándulás  

 vetélkedők  

 kiállítások 

 

b) A hagyományápolás külsőségei  

Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: sötét alj és fehér blúz, ill. sötét nadrág és fehér 

ing . 

Az iskola tanulóinak sportfelszerelése: nadrág, iskolai címeres póló 

 

3.5.Intézményi reklámtevékenység 

Intézményünkben tilos a reklámtevékenység, kivéve a tanulóknak szóló, egészséges 

életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi, közéleti és kulturális tevékenységgel 

összefüggő reklámtevékenységet. 

3.6. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje  
 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
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Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

Intézményünkben a digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként 

kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az intézmény vezetői, 

pedagógusai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. A digitális napló elektronikus úton 

tárolja a gyermekek, tanulók adatait, osztályzatait, fejlődési eredményeit, a tanítási órák 

tananyagát, foglalkozások hetitervét a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos 

intézkedéseket, a szülők értesítését. 

 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által bejegyzett órákat, azokat elsődlegesen 

pedagógusonként, másodsorban dátum szerint sorba rendezve ki kell nyomtatni. A pedagógusok 

a havonta megtartott óráikat kötelesek aláírni, az aláíráskor nem kell minden megtartott órát 

külön aláírni, de az aláírásnak át kell nyúlnia az aláírt tartományon. 

 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, 

túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy 

oktatási igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és 

irattárba kell helyezni. 

 

 

Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a 

tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt 

adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola 

körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a 

szülőnek. 

 

A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell 

kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. 
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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. 

 

3.7. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

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

tájékoztatót tart(gyermeket védő-óvó rendelkezések), amelynek során – koruknak és 

fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A 

tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak 

veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás 

megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

 

Balesetvédelmi, 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. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell 

ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. 

osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles 

elvégezni és adminisztrálni. 

 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását és a fenntartónak történő megküldését az igazgató végzi. 

 

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

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és 

tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal 

igazolják. 

 

 

 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak 

külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető 

hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai 

használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási 

órákon korlátozás nélkül használhatók. 

 

Gyermekvédelmi feladatok, az óvoda óvó-védő előírásai 
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A gyermekvédelmi feladatokat ellátó személy az óvodában Heiszler Istvánné, aki 

folyamatos kapcsolatot tart a Paks Kistérségi Szociális Központtal, a Szociális segítővel. 

Feladatait éves munkaterv alapján végzi, valamint irányításával eseti problémákat old meg az 

óvoda pedagógusaival. A gyermekek védelmében, törvényi megfeleltetés mentén a következő 

szabályokat határozta meg az intézmény: 

 A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, ill. távozhatnak az óvodából, melyről a 

szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős (min. 14 éves kortól) 

viszi el a gyermeket, úgy kérjük azt jelezni a csoportban dolgozó óvodapedagógusoknak. 

 Érkezéskor a gyermeket az óvodapedagógusnak, (dajkának) kell átadni. Hazamenetelkor, 

miután a szülő átvette gyermekét az óvodai munkatárstól, a gyermek testi épségéért a 

felelősség a szülőt terheli az épületben és az udvaron is. 

 A gyermekek ruházata az óvodában tiszta, kényelmes legyen, úgy, hogy az időjárásnak 

megfelelően tudják a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők azt cserélni. Teljes 

váltóruháról a szülő feladata gondoskodni, s ha szükséges, azt pótolni kell.  

 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek 

az óvodát nem látogathatja teljes gyógyulásig. Betegség után csak orvosi igazolással jöhet 

a gyermek óvodába.  

 Telefonszám, vagy más személyes adat változása esetén a szülőnek bejelentési 

kötelezettsége van a csoport pedagógusai felé.  

 Sérülést okozó, veszélyes tárgyat, játékot az óvodába nem lehet hozni. Az otthonról hozott 

játékokért, értékekért felelősséget az óvoda dolgozói nem vállalnak.  

 Az óvodai tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokat, a gyermekek egészségére és 

testi épségére vonatkozó szabályokat a pedagógusok folyamatosan ismertetik a 

gyermekekkel.  

 Baleset esetén a pedagógus köteles a gyermeket elsősegélyben részesíteni, majd értesíti a 

szülőt, szükség esetén orvost, vagy mentőt hív.  

 Fertőző betegséget, a tovább terjedés miatt jelezni kell az óvoda vezetőjénél, vagy a 

csoport pedagógusánál.  

 A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül 

vigyék el a gyermekeket. 

 A csoportszoba tisztasága miatt, a szülők csak engedélyezett időben tartózkodjanak a 

csoportszobában /beszoktatási idő, nyílt nap, ünnepély, szülői értekezlet/.  

 Az óvoda berendezési tárgyait, helyiségeit, értékeit mindenki óvja, védje! 

 Dohányozni az óvoda egész területén és 5 méteres körzetében tilos! 

 Bombariadó, illetve tűzriadó esetén az óvoda kivonulási terve alapján hagyják el a 

gyermekek és a bent tartózkodók az épületet, melyet a munkavédelmi szabályzat 

tartalmaz. 

 A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati és a folyosó ajtó becsukása kötelező. 

3.8. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/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 követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem 
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derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ 

megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor 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. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 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. 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

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 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 



Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

036276 

7030 Paks, Templom tér 6. 

06/75/311 852 

baloghakatisk@freemail.hu 

 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 

 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 

 

 

  4. Záró rendelkezések 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskola nevelőtestülete fogadja el .A 

szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé . 

 

Paks, 2020. augusztus 22. 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 

legitimizációs záradék 

 

                                                                      

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium módosított Szervezeti 

és Működési Szabályzatát az intézmény nevelőtestülete 2020. augusztus 26-án tartott ülésén 

elfogadta. 

 

 

                                                                                          Nevelőtestület képviseletében 

 

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium módosított Szervezeti 

és Működési Szabályzatát a Szülői Munkaközösség 2020. augusztus 30-án tartott ülésén 

elfogadta. 

 

 

                                                                                        Szülői Munkaközösség elnöke 

 

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium módosított Szervezeti 

és Működési Szabályzatát a Diákönkormányzat 2020. augusztus 30-án tartott ülésén elfogadta. 

 

 

                                                                                             Diákönkormányzat elnöke 

 

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium módosított Szervezeti 

és Működési Szabályzatát a fenntartó jóváhagyta. 

 

 

 

                                                                                        dr. Udvardy György 

                                                                             Veszprémi érsek, apostoli kormányzó 

  

 


