
1 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

 

 

 

 

APOR VILMOS KATOLIKUS 

ISKOLAKÖZPONT 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Tartalomjegyzék 
 

 

I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

II. Az oktatási intézmény meghatározása 

III. Az intézmény szervezeti rendje 

IV. Az intézet munkarendje 

V. Pedagógiai program 

VI. A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája 

és rendje 

VII. A nevelőtestület és szakmai munkaközösségek 

VIII. Az intézményi közösségek és kapcsolattartás formái és rendje 

IX. A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, a tanuló jogai és 

kötelezettségei 

X. A tanulók jutalmazásának elvei, valamint fegyelmi és kártérítési 

felelősségük 

XI. Az intézményi hagyományok ápolása 

XII. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

XIII. A tanulók egészségügyi felügyeletének, ellátásának és iskolai 

testedzésének rendje 

XIV. A tanulói térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések, a szociális 

ösztöndíj, illetve a támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

XV. Általános rendelkezések 

XVI. Záró rendelkezések 

 

 

 

 



3 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

I. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a 

11-1994./VI.08. MKM számú rendelet elveinek valamint az egyes intézményegységekre 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza és szabályozza az egész intézmény 

tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti 

felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás 

területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást.  

Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak 

végrehajtására.  

Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, az ennek 

végrehajtására készült éves munkatervek, (az óvodai, az általános iskolai, gimnáziumi, 

alapfokú művészetoktatási) nevelési és oktatási terv, valamint e szabályzat alapján végzi. A 

Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya 

kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. 

 

Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak 

végrehajtására. 
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II. 
 

 Az oktatási intézmény meghatározása 

 
 

1.  Elnevezése:  Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola,  

    Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 

Székhelye:  9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. 

 

Levelezési címe: 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. 

 

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény                       

(óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium és alapfokú 

művészetoktatás) 

 

 

2. Az intézmény alapítója, az alapító okiratot jóváhagyó határozat száma, az 

intézmény fenntartója, jogállása, bélyegzői 

 

Az intézmény alapítója: Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rendje és a Szentlélek 

Egyházközség 

Címe:   9024 Győr, Szentlélek tér 1. 

 

Az alapító okiratot 3069/1993 szám alatt hagyta jóvá Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata főjegyzője. 

Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással 

ruházta fel. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga az intézmény fenntartóját illeti 

meg.  

 

2.1. Az intézmény fenntartója: Győri Egyházmegye 

     Címe:           9021 Győr, Káptalandomb 5/b. 

 

2.2.   A kollégium alapítója, az alapító okiratot jóváhagyó határozat száma, az intézmény 

fenntartója, jogállása 

 

A kollégium alapítója: A Szentlélek Egyházközség és a Mária Iskolatestvérek Rendje 

Címe:      9024 Győr, Szentlélek tér 1., 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. 

 

Az alapító okiratot, a kollégium működési engedélyét 98.045/94 számú határozata alapján 

hagyta jóvá Győr Megyei Jogú Város Főjegyzője. A kollégium működési engedélyének 

módosítása az 1169-2/1998.számú határozat alapján történt. 

A kollégium nem önállóan gazdálkodó intézményi egység az Apor Vilmos Katolikus 

Iskolaközpontban.  

A kollégium fenntartási és működési költségét a fenntartó biztosítja az Apor Vilmos Katolikus 

Alapítvány támogatásával és együttműködésével.  
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Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 

 

 hosszú /fej/bélyegző:     A bélyegző használatára jogosultak: 

 

1.  Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda,  1. igazgató 

 Általános Iskola, Alapfokú Művészeti   igazgatóhelyettesek 

Iskola, Gimnázium és Kollégium     igazgatás-titkárság 

    H-9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.   2. gazdasági iroda 

    

2.  Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda  1. igazgató 

 Általános Iskola, Alapfokú Művészeti   igazgatóhelyettesek 

 Iskola, Gimnázium és Kollégium    igazgatás-titkárság  

 H-9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.   2. kollégium 

 Tel.: 96/514-264; 514-265    3. gazdasági iroda 

 Fax: 96/514-270     

       

3.  Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda 

 Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

  Iskola, Gimnázium és Kollégium   1. igazgató 

 H-9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.    igazgatóhelyettesek 

 Tel.: 96/514-264; 514-265     igazgatás - titkárság 

 Fax: 96/514-270     2. gazdasági iroda 2 db 

 Adószám: 18525845-2-08    3. élelmezés- és konyhavezető 

         

4. Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont   1. művészetoktatás vezető 

Alapfokú Művészetoktatási Intézménye   igazgatás-titkárság 

Képző- és iparművészeti ág 

 körbélyegző: 

 

1. Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda  1. igazgató 

 Általános Iskola, Alapfokú Művészeti  2. igazgatóhelyettesek 

 Iskola, Gimnázium és Kollégium    igazgatás-titkárság 

H-9024 Győr, Pátzay Pál. u. 46.   3-4. gazdasági iroda 

5. kollégiumvezető  

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettesek  

 gazdasági vezető 

 iskolatitkár 

 élelmezés- és konyhavezető 

 az igazgató által esetenként megbízott egyéb személyek 

 

3. Az intézmény kiadványozás joga:  

 

az igazgatót, akadályoztatása esetén helyetteseit és a gazdasági vezetőt illeti meg, 

tevékenységükkel összefüggésben. 
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A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az igazgató egy személyben is 

aláírhat, ilyen esetben azonban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A költségvetési 

bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató vagy helyettesei és a gazdasági 

vezető joga. A banknál vezetett folyószámlák okmányait cégszerűen aláírhatja az igazgató, 

helyettesei, a gazdasági vezető. /Egyik aláíró a gazdasági vezető./ A költségvetési hitelek 

igénybevétele csak az igazgató engedélyével lehetséges.  

 

4. Az intézmény alapvető céljai 

 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, 

kollégiumi nevelési-oktatási célok vállalása mellett a tanulókat vallásos és hazafias 

szellemben erkölcsös polgárrá nevelni, az átlagosnál magasabb általános műveltséget, 

legalább az első idegen nyelvekből nagyobb jártasságot, lehetőleg középfokú nyelvvizsgát 

biztosítani, európai szintű érettségivel felkészíteni tanulóinkat a felsőfokú oktatási 

intézményekben történő felvételire és helytállásra, továbbá alapfokú és középfokú 

informatikai tudás megszerzését elősegíteni.  

Feladatunk, hogy tanulóifjúságunkat módszeresen és kritikusan megismertessük a 

tudomány és a kultúra alapjaival.  

 Az érvényes jogszabályi rendelkezések alapján a kollégiumi nevelés célja a 

bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók 

szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres 

életpályára való felkészítésének segítése, keresztény személyiségének fejlesztése, 

kibontakoztatása. 

Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatásunk célja és feladata a világ használatához és 

alakításához szükséges ismeretek, készségek, képességek, olyan fokra való fejlesztése, hogy a 

tanuló ezen eszköztár birtokában képes legyen saját gondolatainak, érzéseinek kivetítésére, 

hogy képes legyen igény és elképzelése szerinti tárgyak tervezésére, alkotására. 

Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakozását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok, és az 

eltérő fejlődési ütem, érési jellemzőinek figyelembe vételével. Az óvodai nevelés feladata, 

hogy a gyermekek belső érése valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként az óvodáskor végére elérjék az iskolai munkához szükséges testi és szociális 

fejlettséget, és hitük ébresztésével egész személyiségük gazdagodjon. 

A kollégium alapvető célja és feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok 

folytatásához azoknak: 

a./ akik a tanuláshoz, szabad iskolaválasztáshoz való jogukat iskolánkban és a hozzá 

kapcsolódó kollégiumban érvényesítik. 

b./ akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 

c./keresztény szellemiségben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és 

érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. 

d./sportolási, művelődési, önképzési lehetőségeinek biztosítása. 

e./öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, önállóságának, 

felelősségtudatának fejlesztése. 

f./a pályaválasztáshoz, a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek 

megszerzésének elősegítése. 
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Iskolánk ezen kívül részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény hitre nevelés 

területén. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: 

megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret 

érzékenysége, az önnevelés igénye. Életük céljának tekintik Isten róluk alkotott tervének 

megvalósítását, szeretetük növekedését.  

A teljes, testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt ember nevelésére törekszik, aki 

érti és értékeli a szépet és tehetségéhez mérten újraalkotja. 

Ma és mindenkor nyitott akar lenni a kor kihívásaira, modern és egyszersmind az 

Egyházhoz, a benne élő Krisztushoz hű katolikus nemzedékeket akar nevelni.  

Intézményünk Boldog Apor Vilmos Győr vértanú püspökének nevét viseli, iskolánk 

fenntartója a Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend, melynek alapítója Szent Marcellin 

Champagnat atya. Boldog Vilmos püspök életében szerette volna letelepíteni a marista rendet 

az ő püspöki székvárosában, Győrben, hogy neveljék és tanítsák a felnövekvő ifjúságot. 

Ebben vértanú halála megakadályozta, de a Gondviselés és két védőszentünk közbenjárása 

lehetővé tette, hogy Apor püspök szellemi végakarata iskolánk felépülésével teljesült. 

 

5. Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint 

 

Katolikus fiatalok keresztény szellemű nevelése és oktatása. 

 

Alaptevékenységek: 

Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés (óvoda) 

Alapfokú iskolai oktatás (általános iskola) 

Általános középiskolai oktatás (gimnázium) 

Alapfokú művészetoktatás (képző- és iparművészeti ág, makett- és papírtárgykészítő tanszak) 

Érettségi-, osztályozó és különbözeti vizsgák lebonyolítása 

Iskola egészségügyi ellátás 

Sajátos nevelési igényű tanulók óvodai, általános és középiskolai valamit kollégiumi ellátása 

Felnőtt és egyéb oktatás 

ECDL vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 

Tanórán kívüli oktatási ellátás 

Diákotthoni, kollégiumi ellátás (Komplex ellátást biztosítása az Apor Vilmos Katolikus 

Iskolaközpont és más győri középiskolák kollégiumi tagsági viszonyt létesítő tanulóinak) 

Felsőoktatásban tanuló kollégiumi ellátása 

Gyermekétkeztetés (óvoda) 

Diákétkeztetés 

Dolgozói étkeztetés 

Oktatási kiegészítő egyéb tevékenység 

Sporttevékenység 

Közösségi, művelődési tevékenység 

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, amelyet az alapító okirat tartalmaz 

 

6. Az intézmény egyéb tevékenységei: 

 

Konferenciák, továbbá tanfolyamok, táborok szervezése. 

Tornacsarnok, kondicionáló terem kiadása. 

Aula és egyéb oktatási termek kiadása. 

Szállásadás. 

Egyéb rendezvények. 
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Külön a kollégiumi vendégfogadás keretében a tanulmányi évben korlátozott formában, 

szorgalmi időszakát követően teljes kapacitását tekintve helyet és lehetőséget adhat – az 

iskolával együttműködésben – a hazai és/vagy külföldi diákcsoportok teljes ellátására, 

táborok, diáktalálkozók, kulturális és családi rendezvények megszervezésére és ellátására, 

konferenciák és tanácskozások megtartására, lelkigyakorlatok megszervezésére, 

zarándokcsoportok elszállásolására. 

 

III. 
 

Az intézmény szervezeti rendje 

 
 

1. Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete 

 

Az intézmény önálló jogi személy.  

A fenntartó önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási joggal ruházta fel. Az intézmény 

fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott 

költségvetésben irányozza elő.  

A fenntartónak gondoskodnia kell az alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez 

szükséges pénzeszközökről.  

Az Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány, mint tulajdonos - külön megállapodás 

keretében - együttműködik a fenntartóval a fenntartási feladatok ellátásában.  

 

 

2. Az intézmény szervezeti egységei, felépítése 

 

Szervezeti egységei:  óvoda 

általános iskola 

   gimnázium ( hat- és négy évfolyamos ) 

   kollégium 

alapfokú művészetoktatás (képző- és iparművészeti ág) 

   titkárság 

   gazdasági iroda 

   gondnokság 

   konyha 

 

3. Az intézmény felelős vezetője 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek kinevezési jogát a fenntartó 

gyakorolja.  

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével 

kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel.  

Iskolaképviseleti jogkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a gazdasági vezetőre, 

meghatározott körben az iskola más alkalmazottaira.  
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Biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. Biztosítja a tanulók 

zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Gondoskodik arról, hogy a szervezeti 

egységek közti munka folyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen. 

Feladatkörébe tartozik különösen: 

 az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése, 

 iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, diákkörök 

munkájának összehangolása, 

 a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,  

 jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módosítások eszközlése, a 

szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása,  

 a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése,  

 a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése, 

 a beiskolázás megszervezésének és lebonyolításának koordinálása, 

 jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés,  

 a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása,  

 óralátogatások végzése, 

 a nevelőtestület tagjai továbbképzésének, évenként lelkigyakorlaton való részvételének 

biztosítása,  

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés,  

 munkáltatói jogok: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 

besorolás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása,  

 szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés,  

 felelős az érettségi vizsgák jogszerűségéért,  

 felelős a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért, 

 jóváhagyja az intézményről készült kiadványok megjelenését, 

 feladata a minisztérium és a felsőbb oktatási hatóságok részére jelentések elkészítése, 

 javaslattevés kitüntetések adományozására,  

 hivatalos másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése,  

 továbbtanulás engedélyezése,  

 sajtóügyek és publikációk engedélyezése, amelyek az iskolával kapcsolatosak,  

 külföldi kiküldetés.  

 

4. Az intézményvezető közvetlen munkatársai és azok munkatársai 

 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai: az általános igazgatóhelyettes, az 

igazgatóhelyettes, a kollégiumi vezető igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető igazgatóhelyettes, 

az óvodavezető, az alapfokú művészetoktatás vezető közreműködésével és a püspöki biztos, 

mint pasztorális vezető segítségével látja el. Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazon 

területekre, amelyet a munkaköri leírásuk és a jelen szabályzat tartalmaz.    

Az igazgatóhelyettesi, óvodavezetői és az alapfokú művészetoktatás vezetői megbízásokat 

az igazgató a fenntartóval egyeztetve adja. A püspöki biztost a fenntartó nevezi ki. 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása 

mellett végzik.  

Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa 

kaphat.  

A gazdasági vezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy.  
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4.1. Igazgatóhelyettesek és munkatársaik 

 

4.1.a/ Az általános igazgatóhelyettes 

Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót.  

Jogai és kötelezettségei különösen: 

 részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében és elkészíti az órarendet, 

 figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre az 

adatszolgáltatásokat teljesíti, 

 szervezi és lebonyolítja a javító, osztályozó, év végi záró vizsgákat, és közreműködik az 

érettségi vizsgában, 

 lebonyolítja az intézményünkbe és más intézményekbe való jelentkezéseket,  

 a tanárok akadályoztatása esetén gondoskodik a tanórák helyettesítéséről,  

 szervezi, összesíti és ellenőrzés után továbbítja az illetményszámfejtőnek az iskolában 

jelentkező túlórákat és helyettesítéseket, 

 szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, valamint az ebédeltetés ügyeleti 

rendjét, és közreműködik az intézményegységek munkájában 

 az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a 

nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anyakönyvek és 

naplók vezetését,  

 ellenőrzi a munkaközösségek által szervezett versenyeken, rendezvényeken való ügyelet 

teljesítését,  

 ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a 

munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének 

érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, 

a balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, az intézményi  

gyermek- és ifjúságvédelmi munkára,  

 figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat,  

 ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

 

4/1.b. Igazgatóhelyettes 

Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót.  

Jogai és kötelezettségei különösen: 

 részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében és elkészíti az órarendet, 

 szervezi a tanév ünnepélyeit és rendezvényeit valamint közreműködik az érettségi 

vizsgákban, 

 szervezi az ECDL vizsgaközpontból adódó tanfolyami és vizsgáztatási feladatokat,  

 szervezi és ellenőrzi az óraközi szünetek tanári és tanulói ügyeleti rendjét, 

 az intézmény tankönyv felelőseként megszervezi és ellenőrzi a tankönyv rendelést-és 

ellátást  

 az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a 

nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anyakönyvek és 

naplók vezetését,  

 ellenőrzi és vezeti a diákönkormányzat munkáját, 

 ellenőrzi a diákönkormányzat által szervezett versenyeken, rendezvényeken való ügyelet 

teljesítését,  
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 ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a 

munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra látogatásra, a tanóravédelem elvének 

érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, 

a balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, az intézményi  

gyermek- és ifjúságvédelmi munkára,  

 figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat,  

 ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

 

4./1.c A művészetoktatás vezetője 

a)Feladata 

 átruházott hatáskörben irányítja az alapfokú művészetoktatás pedagógiai, szakmai és 

igazgatási munkáját,  

 szakmai fórumokon képviseli az intézményt, 

 szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét, 

 elkészíti elfogadásra az alapfokú művészetoktatás munkatervét,  

 előkészíti és megszervezi az alapfokú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat 

magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, továbbá az 

osztályozó- és javítóvizsgákat, 

 az alapfokú művészetoktatásban tanító pedagógusok véleményének figyelembe 

vételével beosztja az új tanulókat az oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező 

tantárgyak tanulócsoportjait, 

 engedélyezi a tanulók beosztását más tanárokhoz, 

 javaslatot tesz az igazgató részére a felvételi és a tanév végi vizsga rendjének 

meghatározására, a vizsgabizottság összeállítására, a tanuló kérelmére egy vagy több 

tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő 

teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a 

tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt. 75. §-a alapján, 

 közreműködik a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a 

vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban,  

 együttműködik a gazdasági vezetővel az alapfokú művészetoktatás költségvetési 

tervezési feladataiban. 

b)Felelős: 

 az alapfokú művészetoktatás szakmai munkájáért, 

 az alapfokú művészetoktatás munkatervben meghatározott feladatainak végrehajtásáért, 

végrehajtatásáért,  

 az alapfokú művészetoktatás területéről készített beszámolók, jelentések, tanügyi 

nyilvántartások, adatszolgáltatás vezetéséért, 

 az alapfokú művészetoktatás területén a beiskolázásért, a felvételi és a tanulmányok alatti 

vizsgák szervezéséért, a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések 

jogszerűségéért, 

 az alapfokú művészetoktatás taneszköz-szükségletének biztosításáért, könyvtár- és 

szertárfejlesztési tervek elkészítéséért,  

 versenyek, bemutatók szervezéséért, 

 az igazgatóval együttműködve a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az 

éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáért. 
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4.1.d/ A szakmai munkaközösség-vezetők tevékenységével kapcsolatos feladatok 

 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 és más szakmai munkaközösségekkel való együttműködést 

 az iskolavezetéssel közösen 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 teremfelelősök személyére,  

 a munkatervben előirányzott időben beszámolnak a munkaközösség munkájáról az 

iskolavezetésnek, 

 javaslatot tehetnek kitüntetésre, jutalmazásra.  

 figyelemmel kísérik és támogatják a pályakezdő pedagógus munkáját 

 

4.1.e/ Az osztályfőnökök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok 

 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. Tanítványaik 

családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, aminek 

érdekében szükség esetén ajánlatos a családlátogatás, az intézmény nevelési céljainak 

megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálják személyiségüket, segítik 

önismeretük, hivatástudatuk fejlődését.  

 Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az 

okokat és segítenek kiküszöbölni őket. Keresik a szegényebb tanulókon való segítés 

módjait együttműködve a Szociális Csoport képviselőivel, gondoskodnak a hivalkodó 

öltözködés, viselkedés elkerüléséről.  

 Igyekeznek folyamatos jelenlétükkel is kifejezni az osztályukkal való törődésüket 

/szünetekben, lelkigyakorlatokon, osztálymiséken való részvételükkel/. Megszervezik 

az esztétikus osztálytermi környezet kialakítását. 

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

írva minden osztályzat az osztálynaplóba és a tanulók ellenőrzőjébe.  

 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, számon kérő dolgozatot ne írjon az osztály.  

 Szükség esetén tanácskozást hívnak össze az osztályukban tanító pedagógusok 

számára.  

 Gondot fordítanak arra, 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.  
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 A házirend tanulók büntetése című melléklete szerinti fegyelmező intézkedéseket 

szükség esetén meghozzák.  

 Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló alkalmankénti egy-két tanórai távolmaradására, a 

szülő szóbeli vagy írásbeli kérése alapján. 

 Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról.  

 Tanítványaikkal tanulmányi kirándulást szerveznek, kulturális programokon tanulói 

kíséretet látnak el.  

 Tájékoztatják osztályukat a kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről. 

 Évente legalább két szülői értekezletet tartanak, szoros kapcsolatot tartanak fenn az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 A reggeli osztálymiséken, valamint közös iskolai szentmiséken kíséretet látnak el. 

 Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készítenek.  

 Elvégzik az osztályukkal kapcsolatos ügyviteli teendőket /anyakönyv, osztálynapló 

vezetése, a továbbtanulással kapcsolatos teendők, pénzbeszedések /.  

 

4.1.f/ A tanárokkal kapcsolatos általános elvárások, valamint tevékenységükkel kapcsolatos 

feladatok 

 Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel.  

 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli 

kibontakozását. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról ne feledkezzen meg.  

 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és 

pedagógiai műveltségét. Törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre.  

 Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, 

többi tanárával.  

 Az iskola tanulóitól - a mindennapi életben szokásos figyelmességek kivételével - 

ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el.  

 Saját tanítványát magántanítványként óradíj ellenében nem taníthatja.  

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

tanárára nézve kötelező. 

 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. Ez 

alól kivételt képeznek a történelem illetve magyar esszé jellegű dolgozatok, melyeket 

legfeljebb három héten belül javít ki, értékel, valamint ad ki a diákoknak. A 

dolgozatoknak, továbbá a szóbeli feleleteknek az érdemjegyeit bejegyzi az 

osztálynaplóba, illetve a tanuló ellenőrzőjében. 

 Legalább havonta bejegyzi az érdemjegyeket a naplóba. 
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 Az 1-8. évfolyamos tanulók naponta legfeljebb egy, a 9-12. évfolyamos tanulók 

naponta legfeljebb kettő témazáró jellegű dolgozatot írhatnak, melyet a megírás előtt 

egy héttel bejegyez a naplóba tájékoztatásul a többi pedagógus számára. 

 A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében fogadóórákat tart. Részt vesz a 

nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési rendjében 

felmerülő foglalkoztatásokba /ügyeletek, felvételiztetés/ bekapcsolódik.  

 A munkatervben előírt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.  

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

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

klub vezetése, nagyobb iskolai rendezvény /pl. színi előadás/ rendezése, tanulmányi, 

kulturális, sportversenyeken való felügyelet, felvételiztetés, a tanulók versenyekre való 

utaztatása, felkészítése (A tanulmányi versenyeredmények alapján díjazása a 

Munkaügyi Szabályzat szerint), táboroztatás. 

 

4.2. Az igazgatóhelyettes és munkatársai a kollégiumban 

 

4.2.a/ A kollégiumi vezető igazgatóhelyettes munkaköri feladatai 

Az iskola igazgatója nevezi ki egyetértésben a fenntartóval. Az igazgató akadályoztatása 

esetén helyettesíti az igazgatót. 

Felelős a kollégium szakszerű és törvényes működéséért, hozzájárul az ésszerű és takarékos 

gazdálkodáshoz, képviseli a munkáltatói jogokat, és önállóan, ill. az igazgatótanáccsal 

egyetemben dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Képviseli a kollégiumot és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel, szervekkel és 

intézményekkel. 

Kollégiumképviseleti jogkörét meghatározott esetekben gyakorolhatja az iskola igazgatója, 

átruházhatja a gazdasági vezetőre, meghatározott körben pedig a kollégium munkaközösség-

vezetőjére. 

Biztosítja a kollégium működésének személyi és tárgyi feltételeit, bizonyos esetekben az 

igazgatótanács jóváhagyásával. 

Biztosítja a kollégiumba felvételt nyert tanulók teljes ellátásának, zavartalan tanulmányi 

felkészülésének és előmenetelének, a szabadidő hasznos és eredményes eltöltésének, az 

egészséges napirend és életmód megszervezésének és az egészségügyi ellátásnak a feltételeit. 

Biztosítja, hogy a tanulók biztonságos környezetben tölthessék el a szorgalmi időszakot. 

Gondoskodik arról, hogy a kollégiumi munka folyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés 

biztosítva legyen. 

 Az intézmény katolikus szellemének kialakítása, hagyományrendszerének működtetése 

és megőrzése. 

 A kollégiumi életrend tervezése, szervezése és irányítása. 

 A kollégiumi nevelőtestület jogkörébe utalt döntések előkészítése, a döntések 

végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése. 

 A nevelőtanárok bevonásával elkészíti a kollégiumi rendtartást, a kollégium nevelési 

programját és a napirendet. 

 A kollégiumi rendtartásban és a nevelési programban megjelölt célok és feladatok 

tervszerű megvalósítása érdekében: 

A csoport szintű, ill. kollégiumi szintű munka- és éves tervek elkészítése, ill. elkészíttetése, 

szakkörök, érdeklődési körök és szabadidős foglalkozások munkájának összehangolása. 
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 A kollégiumi nevelőtestület vezetésével elkészíti, ill. jóváhagyja az ügyeleti rendet, 

megszervezi az ellenőrzés folyamatát, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását, 

gondoskodik arról, hogy a kollégiumban, a munka folyamataiban a kapcsolódó 

ellenőrzés biztosítva legyen. 

 Gondoskodik a saját, valamint a nevelőtanárok tervszerű és folyamatos pedagógiai 

továbbképzéséről, elősegíti a keresztény tanítás egyre mélyebb megismerését és életté 

válását a mindennapokban. 

 A jelen szabályzatban és a rendtartásban a szükséges módosítások eszközlése, a 

szabályzatokban foglaltak betartás és betartatása. 

 A nevelőtestületi értekezletek előkészítése, levezetése. 

 Irányítja, segíti és ellenőrzi a nevelőtanárok és a kollégium alkalmazottainak munkáját. 

 Törekednie kell a kollégium alkalmazottainak alapos megismerésére. 

 Az egymást segítő kapcsolatok kialakítására figyeljen. 

 Szervezi, összesíti és ellenőrzés után továbbítja az illetményszámfejtőnek a 

kollégiumban jelentkező túlórákat, helyettesítéseket. 

 Gondoskodik az alkalmazottak és a tanulók egészségének és testi épségének 

védelméről, a munka- és tűzvédelmi rendelkezések megtartásához szükséges 

feltételekről. 

 A tanulmányi év beosztásának meghatározása, kollégiumi szintű programok 

engedélyezése, csoportszintű programok jóváhagyása. 

 A kollégiumi felvételi rendszer működtetése az igazgatóval egyetértésben. 

 Jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés az igazgatótanács tudomásával, ill. 

jóváhagyásával. 

 A panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása. 

 A kollégiumi foglalkozások látogatása. 

 A kollégiumi tanulói tagsági viszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés. 

 Munkáltató jogokat általában az igazgatótanács egyetértésével és támogatásával 

delegálja az intézmény vezetőjéhez: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és 

megszüntetése, besorolás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkörök gyakorlása 

esetében. 

 Szabadság, rendkívüli szabadság ügyében javaslat és konzultáció a munkáltatóval. 

 Felelős a nemzeti, egyházi és kollégiumi ünnepek méltó megszervezéséért. 

 Felelős az intézmény évkönyvének szerkesztéséért. 

 Feladata a minisztérium és a felsőbb oktatási hatóságok részére a kollégiumi jelentések 

elkészítése, ill. az adatszolgáltatás. 

 Továbbtanulás engedélyezését véleményezi. 

 Ellenőrzi a növendékek ideiglenes lakcím ki- és bejelentkezését, a kollégium 

egészségügyi, balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásainak betartását. 

 Segíti a tanulók testkultúrájának fejlesztését és a kollégium lehetőségeihez mérten 

gondoskodik a testedzés és a sportolás feltételeiről. 

 Szorgalmazza a különböző versenyek intézményi és intézményen kívüli lebonyolítását, 

a testi és szellemi fejlődés segítésével együtt törekszik a mindig áldozatkész 

keresztény lelkület és magatartásforma kialakítására. 

 Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló tanulók fejlődését és 

ellátását a szociálpedagógussal és az iskola szociális csoportjával egyeztetve. 

 Kezdeményezi az esetleges fegyelmi eljárásokat a kollégiumban. 
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 Dönt a tanulók azon ügyeiben, amelyeket a jelen szabályzat hatáskörébe utal, a 

kollégium ügyviteli munkájában figyelemmel kíséri a szükséges dokumentumok 

naprakész állapotát. 

 Felel a kollégium berendezési tárgyainak állagáért, az épület és a környezet 

állapotának megőrzéséért. 

 Gondoskodik a tanulók folyamatos nyilvántartásáról és a kollégiumi napló vezetéséről. 

 Sajtóügyek, publikációk engedélyezése, amelyek a kollégiummal kapcsolatosak. 

 Belföldi kiküldetések engedélyezését véleményezi. 

 

4.2.b/ A nevelő tanár munkaköri feladatai 

 Megfelelő felkészültséggel, felelősséggel és önállósággal céltudatosan választja ki és 

használja fel a diákotthoni élet által biztosított nevelő hatásokat és lehetőségeket a 

fiatalok személyiségének sokoldalú, keresztény szellemben történő kibontakoztatása 

érdekében. 

 Felelős a kollégium tanulóinak lelki előrehaladásáért, erkölcsi fejlődéséért, tanulmányi 

munkájáért, művelődéséért, kulturált és egészséges életmódjáért. 

 Felel a napirend és a házirend pontos betartásáért. 

 Ismerkedjen meg a tanulók családi körülményeivel, tartson kapcsolatot a szülőkkel, 

illetve gondviselőkkel. 

 Törekedjék az őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására, megerősítésére, 

igényeljék tanácsait és segítségét. 

 Tartson rendszeres kapcsolatot a tanulók iskolai osztályfőnökével, szaktanáraival, 

kollégiumi tapasztalatairól adjon tájékoztatást a tantestület tagjainak. 

 Munkáját a diákotthon vezetője által meghatározott beosztás szerint végzi, a 

foglalkozásokra felkészül, és elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók által használt helyiségek rendjét, a diákok 

ápoltságát és a tulajdonukat képező tárgyak rendben tartását. 

 Gondoskodik a betegek hazautazásáról vagy betegszobában történő elhelyezéséről, az 

orvos előírásainak betartásáról, betegszobai magatartásukat ellenőrzi. 

 A kollégium vezetője által meghatározott beosztás szerinti időben pihenő és 

munkaszüneti napokon szolgálatot teljesít. A személyre szóló beosztást a 

munkaközösség vezetőjének egyetértésével a nevelők egyetértésben alakítják ki. 

 Ha munkáját valamely oknál fogva a beosztás szerinti időben nem tudja elkezdeni, egy 

nappal előbb köteles jelezni a diákotthon vezetőjének. 

 A nevelőtanár (és az iskola nevelőtestületének bármely tagja), aki a kollégiumban órát 

vagy foglalkozást tart, anyagi felelősséggel tartozik a gondozására bízott eszközök és 

felszerelések épségéért, a rá bízott tárgyak szabályos kezeléséért. 

 

4.3. Az óvodai intézményegység vezető és munkatársai 

 

4.3.a/ az óvodai intézményegység vezető munkaköri feladatai 

Az óvodai intézményegység vezetését intézményegység-vezetőként vezető beosztású 

óvodapedagógus látja el, akit az óvodai intézményegység-vezető munkaköri elnevezés illet 

meg. Munkáját az általános igazgatóhelyettes vezető segíti. 

Az intézményegység vezető feladata a többcélú intézményen belül: 

 A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztosítja a 

3-7 éves korosztály nevelését. Korszerű színvonalon gondoskodik az óvodáskorú 

gyermekek személyiségének fejlesztéséről 
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 Együttműködik az általános iskolával, keresi az intézmények közötti átmenet legjobb 

módjait. 

 Gondoskodik a fejlődésükben elmaradt gyermekek felzárkóztatásáról. 

 Megfelelően felhasználja az Intézményi (kápolna, tornaszoba, könyvtár...) 

lehetőségeket. 

 Vezetői megbízásáról az iskolaközpont igazgatója a fenntartóval egyettértésben dönt. 

A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 

 Irányítja, szervezi intézményegysége szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli 

az intézményegységet. 

 Dönt az intézményegysége működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, 

amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az Iskolavezetéshez. 

 Ellátja és irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését. 

 Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés tervezésének 

időszakában felméri, és az igazgatóhoz eljuttatja az intézményegység következő évi 

személyi és dologi jellegű igényeit. 

 Felelőssége: a feladatai ellátásáért, az általa vezetett intézményegység szakmai 

munkájáért és korlátozott jogkörében tett intézkedésekért áll fenn. 

 Felelős az intézményegység pedagógiai munkájáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési 

rendszer működéséért, a gyermek –és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

gyermekbalesetek megelőzéséért, a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos feladatok 

ellátásáért. 

 

4.3.b/ Az óvodapedagógus munkaköri feladatai 

 Minden óvónő legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel. 

 Az óvodai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli 

kibontakozását. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról ne feledkezzen 

meg.  

 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és 

pedagógiai műveltségét. Törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre.  

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz az óvoda nevelési programjának, szervezeti és 

működési szabályzatának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 

tagjait megillető jogokat. 

 Munkaköri feladatait a Helyi nevelési program és az óvoda éves pedagógiai 

munkaterve alapján önállóan és felelősséggel végzi. 

 Igényesen elkészíti a csoport adminisztrációs munkáit: - felvételi és mulasztási napló – 

csoportnapló – tervezés. 

 A gyermekek fejlődéséről rendszeres feljegyzést készít. 

 Felelős: - a rábízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséért, 

 az egészséges életmód megalapozásáért, 

 a rábízott eszközökért (csoport szoba, öltöző, torna szoba, udvar) 

 Alapvető feladata: - a rábízott gyermekek keresztény nevelése az óvoda nevelési 

programja szerint. 

 Gondoskodik: - a gyermekek szükségletének megfelelő idejű               

 levegőzésről 

 a mozgási lehetőségekről (csoport szoba, udvar) 

 a szülők megfelelő informálásáról. 

 Az óvodai és a családi nevelés egységének kialakítása érdekében kapcsolatot tart a 

szülőkkel, nevelési kérdésekről tájékoztatást, tanácsot ad. 
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 Segíti és támogatja az orvos és a védőnő munkáját: 

 a gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése 

 a fejlődésről, fejlesztésről szakemberekkel konzultál (logopédus, orvos, 

gyógytestnevelő) 

 a szülőket korrekt módon tájékoztatja. 

 A gondozási feladatok elvégzésébe bevonja a dajkát. 

 Figyelemmel kíséri a csoportszobák tisztaságát, gondoskodik az egészségvédelmi 

követelmények betartásáról. 

 Fejleszti szakmai és hitbeli tudását önképzés és továbbképzés keretében. 

 A munkakörébe tartozó feladatként látja el az intézmény vezetője által meghatározott 

egyéb tennivalókat. 

 

4.4. A gazdasági vezető és munkatársai 

 

4.4.a/ A gazdasági vezető tevékenységével kapcsolatos feladatok 

Jogállása 

Az iskola igazgatója nevezi ki, állapítja meg az illetményét, gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az iskola igazgatójának.  

Az iskola 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.  

 

Felelőssége 

 felelős a gazdasági egység Számviteli Törvényben előírt számlatükrének elkészítéséért, 

szükség szerinti módosításáért, betartásáért és betartatásáért,  

 felelős az éves költségvetés törvények szerinti elkészítéséért, az éves költségvetés 

maradéktalan végrehajtásáért,  

 felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak előírás 

szerinti közléséért,  

 felelős a gazdasági egység (iskola) munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásaival 

kapcsolatos gazdasági feladatok figyelemmel kíséréséért,  

 felelős a gazdasági egység időszaki és éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért.  

Feladatai: 

 elkészíti a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az iskola 

igazgatójának,  

 a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásról azonnal tájékoztatja az 

iskola igazgatóját,  

 figyelemmel kíséri az iskola vagyonállagát és szükség esetén javaslatot tesz annak 

állagmegóvására, költséggazdálkodást illető megoldhatóságára,  

 gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő 

elkészítéséről, figyelemmel a TBK és SZJA előírásokra,  

 az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység pénzgazdálkodásával 

kapcsolatos teendőket, 

 a Számviteli és Adótörvények alapján gondoskodik a főkönyvi és analitikus könyvelés 

vezetéséről, 
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 a költségvetés évközi módosítását /szükség szerint/ kidolgozza és jóváhagyásra előterjeszti 

az iskola igazgatójának,  

 elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat és azokat az igénynek megfelelően 

továbbítja,  

 elkészíti a Számviteli és Adótörvények alapján szükséges éves költségvetést érintő 

könyvelési feladatokat és gondoskodik azok lekönyveléséről,  

 ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságát, az ezzel 

kapcsolatos bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását,  

 ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és 

munkarendjének betartását,  

 gondoskodik arról, hogy a gazdasági egység munkafolyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés 

biztosítva legyen /folyamatba épített ellenőrzés/, 

 elkészíti az évközi és éves adóbevallásokat, és az iskola igazgatójának jóváhagyó aláírása 

után benyújtja az adóhatósághoz, 

 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.  

 A 4.3.b pontban felsorolt dolgozók munkáját irányítja, szervezi és ellenőrzi. 

 

4.4.b/ Munkatársai: a könyvelő, a pénzügyi előadó, a munkaügyi előadó, a technikai 

alkalmazottak, ( gondnok, karbantartók, portások, konyhások, takarítók .)  feladataikat a 

mindenkori munkaköri leírásuk alapján látják el.  
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5. Az intézmény vezetősége: (Lásd 2. sz. és 3. sz. melléklet) 

 

5.1.Az iskolavezetés jogai és kötelességei 

Az iskola vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik.  

Feladata az intézmény működése során felmerült kérdések, feladatok döntés-előkészítése, a 

végrehajtás megvitatása, a tanári testület munkájának összehangolása, a meghatározott 

feladatok megvalósítására.  

Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak.  

 

5.2.A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

Az iskola igazgatótanácsa minden hónap első hetének az adott tanév éves rendjében 

meghatározott napján tartja rendes gyűléseit. Sürgős esetben ettől eltérően is tarthat 

megbeszéléseket. Amennyiben az intézményi működés szükségessé teszi, az igazgató bővített 

igazgatótanácsi megbeszélést is összehívhat, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül.  

A megbeszéléseket – a vezetőkkel történt konzultáció után - az igazgató hívja össze. 

Az iskola vezetői – az ellátandó feladatok függvényében - személyes konzultációkat is 

folytatnak egymással. 

Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel. 

Értekezletek, továbbképzések, csoportos-és egyéni megbeszélések, tájékoztatók, közös 

projektek és egyéb az iskolai tevékenységek szervezéséhez szükséges együttműködések 

keretében. 

Az intézményen belül a feladatok meghatározását és végrehajtását szabályzatok és 

mellékleteik, igazgatói utasítások, igazgatói hirdetések és az iskolavezetés által kiadott 

körlevelek tartalmazzák.  Az irattári elhelyezést és kezelést az iskolatitkár végzi. 

  

5.3.Az intézményvezető vagy az intézmény vezető helyettesek akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettes teljes joggal 

helyettesítheti az intézmény vezetőjét. A kiadványozás joga ez esetben a saját 

tevékenységükre terjed ki. 

Az igazgató és az általános igazgató helyettes együttes távolléte esetén az igazgatóhelyettes 

teljes joggal helyettesítheti az igazgatót. A kiadványozás joga ez esetben a saját 

tevékenységére terjed ki. 

A kollégium vezető akadályoztatása esetén az igazgató vagy az igazgató megbízása alapján 

valamelyik helyettese, az ő akadályoztatásuk esetén a kollégiumi szakmai munkaközösség 

vezető helyettesítheti a kollégium vezetőjét. 

Az óvoda vezetőt akadályoztatása esetén az általános igazgató helyettes helyettesíti. 

A gazdasági vezetőt akadályoztatása esetén az igazgató vagy az általános igazgató helyettes 

helyettesíti. 

Az igazgató, az általános igazgató helyettes valamint az igazgató helyettes – a tanév elején 

meghatározott ügyeleti rend szerint- a rendes tanítási napokon vezetői ügyeletet tart. 

A vezetői ügyelet 7.30-tól 16.00 óráig tart. A vezetői ügyeletes feladata az aznapi működés 

felügyelete és amennyiben szükséges, intézkedések meghozatala, melyről beszámol az 

igazgatónak és szükség esetén az iskola vezetésének. 
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IV. 
 

Az intézet munkarendje 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény alkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt 

alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza.  

A tanulók munkarendjét a mellékletben található házirend tartalmazza. 

 

1. Az alkalmazottak munkarendje 

A közoktatásban alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket, a munkavégzés 

szabályait, a pedagógusok jogait és kötelességeit, a működés rendjét a Nemzeti Köznevelésről 

szóló 2011.évi CXT. törvény rögzíti. 

Az alkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a 

Munkaügyi Szabályzat tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a 

közalkalmazotti törvény rendelkezéseivel.  

 

1. A pedagógusok munkarendje 

A köznevelési törvény 62. §-a szabályozza a nevelési-oktatási intézményben dolgozó 

pedagógus feladatait és kötelezettségeit, feladatainak csoportosítását, munkaidejét. 

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

igazgatóhelyettesek állapítják meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál 

figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait - a tanórákra elkészített 

tanórarend /foglalkozási rend/ függvényében.  

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 köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének, az általános igazgatóhelyettesnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek.  

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az általános igazgatóhelyettestől kérhet 

engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra /foglalkozás/ elhagyására.  

A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az általános 

igazgatóhelyettes engedélyezi.  

A pedagógus kérésére a gyermekek után járó pótszabadság (anyasági szabadság) kiadását 

egy héttel előtte jelezzék az általános igazgatóhelyettesnek.  

A zavartalan tanítás érdekében lehetőség szerint ezeket a napokat a szorgalmi időszakban 

(december és június hónapban) ne vegyék igénybe.  

A pedagógusok számára – a kötött munkaidőn felüli - nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 

az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők meghallgatása után. 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.  
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2. Az intézmény tanulóinak munkarendje /a házirend/ 

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

valamint az iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását.  

A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, 

másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. Az ügyeleti rend megszervezése 

az igazgatóhelyettesek feladata.  

A házirendet - melyet az intézményvezető készít el, és a nevelőtestület fogadja el a 

törvényben meghatározottak egyetértésével - a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza.  

 

3. A tanév helyi rendje 

A tanév jogi értelemben szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-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 hagyják jóvá az iskolavezetés által 

összeállított és előterjesztett nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól /házirend, 

pedagógiai program stb./, iskolai 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.  

 

4. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján a 

pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik.  

A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák figyelembe vételével 

szervezhetők.  

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

Az óraközi szünetek: 1. óra után  10 perc 

    2. óra után   15 perc (tízórai szünet) 

    3. 4. 5. óra után 10 perc 

    6. óra után    5 perc 

Az óraközi szünetet az alsó tagozatosok a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség 

szerint az udvaron töltik vigyázva saját és társaik testi épségére.  

Az óraközi szünet rendjét a beosztott pedagógusok és diákok felügyelik a Házirendnek 

megfelelően. 

A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét a munkaközösség-vezetők 

javaslata alapján a munkaterv rögzíti.  

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak 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 vagy helyettesei tehetnek.  

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

történhetnek meg.  

Az alapfokú művészetoktatásban a tanítás 14 órától kezdődik. A csoportos foglalkozások 45 

percesek.  

 



23 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

5. Az intézményben tartózkodás rendje 

 

5.1.Az intézménnyel jogviszonyban állók benntartózkodási rendje 

Az iskola főportája reggel 6.30 órától 20 óráig tart nyitva.  

A kollégiumi porta 24 órás szolgálatot teljesít.  

Minden reggel 7.15-7.50-ig szentmise van az iskola kápolnájában gyermekek, pedagógusok és 

hozzátartozók részére. A korán érkező tanulók is szentmisén vesznek részt, valamint 

mindenkinek - az iskolába érkezéstől függetlenül - lehetősége van a folyamatos 

bekapcsolódásra. A szentmise előtt nem lehet az osztálytermekben tartózkodni. Reggel az 

érkezéskor a szülők a gyermekeket csak a portáig, illetve az aula előteréig valamint a 

szünetudvari kapuig kísérik.  

A tanítás befejeztével legfeljebb az aula előterében várhatják meg gyermekeiket. 

Havonta minimum egy alkalommal az osztályok közösen is részt vesznek az általuk 

előkészített reggeli misén. 

Az iskolai belső udvari kapu nyitása 7.15-kor. (Aki korábban érkezik, misére megy.) 

7.15-től gyülekező az iskola belső udvarán, lehetőleg osztályonként. 

Bevonulás a tantermekbe 7.30-tól csendben. Rossz idő esetén folyamatos bevonulás a belső 

udvar felől. 

A tanulók és az első órát tartó tanárok az iskolába legkésőbb 7.50-ig érkeznek. 

A délutáni foglalkozások, szakkörök, sportkörök legkésőbb 19 óráig tartanak, a 

kondicionáló terem legkésőbb 21 óráig tart nyitva.  A napközis foglalkozások 16.30 óráig 

tartanak. 

A hivatali idő reggel 7.30 órától 15.30 óráig tart. 

A tanulók tanítási idő alatt az osztályfőnökök vagy az igazgatóhelyettesek, illetőleg az 

iskolatitkár írásos engedélyével hagyhatják el az iskola épületét.  

Az iskolában tartózkodás rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg.  

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

 

5.1.Az intézménnyel jogviszonyban nem állók benntartózkodásának rendje 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépése csak előzetes engedéllyel lehetséges, 

melyet az igazgató, a vezetők és a pedagógusok adhatnak ki. Az engedélyről értesítik a 

portaszolgálatot, ill. az adott intézményegység vezetőjét. 

A szülők a gyermekeiket reggel a belső udvari zöld kapuig kísérhetik, délután pedig az aula 

előterében várják meg gyermekeiket. Az iskola épületébe nem mehetnek be, kivéve a szülői 

értekezleteket, fogadó órákat, hivatalos ügyintézést vagy az előre egyeztetett eseteket. 

Az iskolaközpont bármely rendezvényén való részvételt – az iskolavezetéssel történt 

egyeztetés és az igazgató engedélye után - a szervezők engedélyezhetnek és felelősséget 

vállalnak annak lebonyolításáért. 

A szülők, hozzátartozók, vendégek és egyéb más személyek a szervezett iskolai 

programokon részt vehetnek.  

6. A kollégium munkarendje 

 

6.1.A kollégiumban tartózkodás rendje 

A tanulók munka- és napirendjét a kollégiumi rendtartás tartalmazza és szabályozza. 

A nevelők napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet a kollégium vezetője 

állapítja meg. 

A kollégium portája 24 órás szolgálatot teljesít. 

A kollégium nyitvatartási ideje a tanulók napirendjéhez igazodik: 6.00-21.00/23.00 óra. 



24 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Az iskolában a kollégium tanulója 19.45 óráig tartózkodhat. Ettől eltérni csak nevelői 

felügyelettel lehet. 

A tornacsarnok nyitva tartása este 21 óráig tart. 

Az iskola és kollégium átjáró nyitva tartása: 6.00-21.00 óra. 

A kollégium udvari kijáratainak nyitva tartása: 6.00-20.00 (ősszel, tavasszal), 6.00-16.00 

(télen). 

A kollégiumot elhagyni 16.00-ig kilépővel, 16.00-20.00 rendkívüli kilépővel, 20.00-22.00 

csoportos kilépővel és nevelői felügyelettel lehet. 

Reggel 6.00 óra előtt csak rendkívüli kijelentkezéssel vagy engedéllyel lehet elhagyni a 

kollégiumot. 

Az intézményben a tanulókat 6.30-21.30/22.00 órakor lehet telefonon elérni. 

A telefonálás rendjét a rendtartás külön szabályozza. 

A délutáni silentium 16.00 órakor, az éjszakai silentium 21.30/22.00 órakor veszi kezdetét. 

Hétvégén az intézményben tartózkodni csak indokolt esetben lehet, melyet a rendtartás 

meghatároz. 

Vendéget fogadni portai bejelentkezéssel a vendégfogadó helyen 16.00 óráig lehet. Ettől 

eltérni csak nevelői engedéllyel szabad, a kötelező foglalkozások megzavarása nélkül. 

Az engedélyt a csoportvezető nevelő, ügyeletes nevelő, kollégiumvezető adhatja meg. 

Tv-nézés rendje a műsorválasztás egyeztetésével és a foglalkozások megzavarása nélkül 

hétköznap 20.00-21.30, hétvégén legkésőbb 22.00 óráig. 

6.2.A kollégiumon kívül tartózkodás rendje 

A szervezett foglalkozáson vagy rendezvényen tartózkodás az iskolában intézményen belüli 

tartózkodásnak minősül. 

Az engedély nélküli, foglalkozáshoz, eseményhez, rendezvényhez, munkához, tanuláshoz, 

könyvtárlátogatáshoz, hivatali ügyintézéshez, étkezéshez nem kötött tartózkodás az iskolában, 

intézményen kívüli tartózkodásnak tekinthető, mely a rendtartásban szabályozott engedély 

nélküli eltávozásnak minősül, ahol a tanuló kijelentkezési kötelezettségének nem tett eleget. 

A kollégiumon kívüli tartózkodás eseteit a rendtartás határozza meg és szabályozza. 

A kollégiumon kívüli tartózkodás következhet a kollégium működéséből, abban az esetben, 

ha a tanuló heti munkarend szerint bentlakó, majd hazautazik.  

A kollégiumon kívüli tartózkodást engedélyezheti az ügyeletes nevelő, csoportvezető, 

kollégiumvezető saját felelősségére, a szülő hozzájárulásával és kérelmére, az osztályfőnök, 

szaktanár, edző, szakkörvezető kérelmére, amennyiben a tanuló szervezett programon vesz 

részt, egyéni egészségügyi ellátásban részesül, családi okok miatt eltávozik. 

A kollégiumon kívül tartózkodás ellenőrzésének, számonkérésének, engedélyezésének fontos 

tényezői: a kilépő, a kijelentkezés, a szülői engedély v. hozzájárulás, a tanári kérvény, a portai 

ki- és beléptetés, kikérő, az iskolán és kollégiumon kívüli foglalkozások, órák, rendszeres 

elfoglaltságok bejelentése és igazolás a tanév elején és folyamatosan. 

 

7. Az óvodai intézményegység nyitva tartása: 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. 

A nyitvatartási idő: reggel 6.30 órától 17 óráig. Ez idő alatt a gyermekekkel 

óvodapedagógusok, foglalkoznak.  A szokásos nyitvatartási rendtől eltérés csak az ügyeleti 

napokon van. Az ügyeleti napokat az éves programban rögzítjük. 

                         Az intézményegység az éves munkatervben állapítja meg az óvodai nevelés 

helyi rendjét, mely tartalmazza az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, a szünetek 

időpontját és időtartamát. Nevelés nélküli napok, szünetek rendje: elsősorban az egyházi 

évhez és az állami ünnepekhez igazodik.  Nyáron az óvoda a 4 hetes zárva tartás alatt  
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szünetel, ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 

nagytakarítás. Az óvoda Karácsony és Új év között is zárva tart. 

8. Intézményi védő, óvó előírások 

 Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott tanulók részére 

az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződjön. 

 

 Minden tanév első tanítási napján az osztályfőnök és a szaktanár balesetvédelmi oktatást 

tart, amelyet köteles dokumentálni. A balesetvédelmi oktatást az alapfokú művészetoktatásban 

részt vevő tanulóknak a csoportos foglalkozást tartó szaktanár tartja meg.  

 

9. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Rendkívüli események: a bombariadó valamint a 

katasztrófa helyzetek: tűz, árvíz, földrengés, gáz vagy egyéb robbanás 

A rendkívüli esemény esetén az Intézményi Tűzriadó Terv alapján kell eljárni. 

A Tűzriadó Terv megtalálható az épület minden helyiségében beleértve az óvodát és a 

kollégiumot is. 

A Tűzriadó gyakorlatot – az éves programnak megfelelően – évente egy alkalommal az 

egész intézménynek végre kell hajtani, melyről jegyzőkönyv készül. 

 Rendkívüli esemény esetén az első feladat az életmentés valamint a tanulók biztonságos 

kimenekítése és a mentéshez szükséges megfelelő szervek értesítése. 

A rendkívüli esemény esetén történő kivonulást és a mentést elrendelheti: az igazgató, 

akadályoztatása esetén az ügyeletes vezető, akadályoztatása esetén az adott gyermekcsoport 

vezetője illetve rendezvény esetén annak felelős szervezője. 

A rendkívüli esemény esetében történő eljárást tekintet nélkül mindenkinek végre kell 

hajtani. 

A rendkívüli eseményről értesíteni kell a fenntartót, a szülőket valamint minden érintettet 

és a szükséges intézkedések meghozatalát valamint az eseményeket jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. 

A rendkívüli esemény esetén történő hatósági intézkedésekről külön jogszabály intézkedik. 
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V. 
 

Pedagógiai program 

 
 

A nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program képezi az intézményben folyó nevelő-

oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Az iskola pedagógiai programja a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény alapján készíthető el.  

V.1.Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 az iskolában folyó nevelés oktatás céljait, e törvényben meghatározottak megvalósításának 

módozatait, 

 az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül:  

– az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és nem kötelező tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit,  

– az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,  

 az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és követelményeit, a 

tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját,  

– az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok enyhítését 

segítő tevékenységeket.  

 a kollégiumi nevelés céljait és feladatait 

 az óvodai nevelés céljait és feladatait 

 az alapfokú művészetoktatás céljait és feladatait 

 

V.2.A kollégium nevelési programja tartalmazza: 

A kollégium a köznevelési törvény mellett a 46/2001.(XII.22.) OM rendelet a Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramjának kiadásáról és az azt módosító 36/2009.(XII.23.) OKM 

rendelet alapján készítette a nevelési programját. 

 

I.)BEVEZETÉS: A nevelési program kidolgozásának törvényi és tartalmi vonatkozásait, 

alapul vett dokumentumokat, szempontokat 

II.) HELYZETELEMZÉS: A kollégium működése – a működés belső feltételrendszerének 

bemutatását 

III.) A  KOLLÉGIUMI NEVELÉS céljait, alapelveit és  feladatait 

IV.) A  PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK szerkezetét, a foglalkozások rendszerét 

V.) A KOLLÉGIUMI NEVELÉS minőségét, eredményességét 

VI.) Eszköz – és felszerelésjegyzéket 

VII.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEKET, legitimációt 

 

V.3.Az óvoda helyi nevelési programja tartalmazza 

                 Az óvoda a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében és az Óvodai nevelés 

országos alapprogramja alapján nevelési programot készít. 

Óvodai nevelésünkben alapelv: 

 

 A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, és megbecsülés övezi. 

 A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermekek 

egyéni képességeinek kibontakoztatását. 
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Nevelési programunkban megfogalmazott nevelési célunk: 

 Gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével. 

 A hit ébresztése és fejlesztése 

Nevelési feladataink: 

A gyermekek testi, lelki, és szellemi szükségleteinek kielégítése, fejlesztése: 

 Az egészséges életmód kialakítása 

 Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 

 Az anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

 Az esztétikai nevelés 

 Az erkölcsi nevelés 

 A keresztény hitre nevelés 

 

        Katolikus óvodánk tevékenység formái 

 Játék 

 Vers, mese, bábozás, dramatikus játék 

 Mozgás, mozgásos tevékenységek 

 Ének, énekes játékok 

 Rajzolás, mintázás, kézimunka, barkácsolás 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Hitre nevelés 

 Munka jellegű tevékenységek 

 Tevékenységbe ágyazott tanulás 

 Ünnepeink, hagyományaink 
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VI. 

 
A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti 

formája és rendje 
 

1. A tanítási, képzési idő 

 

A tanítási évet és azon belül a tanév szorgalmi idejét a nemzeti köznevelési törvény határozza 

meg. Csak azokon az évfolyamokon rövidebb, ahol a szorgalmi időszakot vizsgák követik.  

Intézményünkben öt napos munkarend van.  

 

2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

 

a./ A tantárgyfelosztásban tervezett tevékenységek:. énekkar, korrepetálás, szakkörök,  

fakultatív órák, fejlesztő foglalkozások, tanulószoba. 

A foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg.  

A jelentkezés a fenti tevékenységi formákra egész tanévre szól.  

b./ Tanulmányi versenyek: a meghirdetett országos, megyei, helyi és a katolikus iskolák 

szaktárgyi versenyei.  

Megszervezésükért, a felkészítésért és a nevezésért a munkaközösségek és a 

szaktanárok felelősek.  

c./ A diákmozgalom programjai 

Éves terv alapján tervezhetők. Lebonyolításukért a diákönkormányzat és az azt segítő 

igazgatóhelyettes a felelős. Pedagógus felügyeletével szervezhetők és az éves 

munkatervben rögzítendők.  

d./ Könyvtár 

Saját működési rend és szabályzat szerint dolgozik. 

e./ Szervezett eseti foglalkozások: tanulmányi kirándulás, erdei iskola, színház-mozi 

látogatás, vetélkedők, bemutató jellegű programok. Pedagógus felügyeletével 

szervezhetők és lehetőség szerint a munkatervben rögzítendők. 

f./ Esetlegesen önköltséges tanfolyamok igazgatói engedéllyel szervezhetők külső 

intézmény bevonásával, más iskola tanulóival közösen is.  

g./ Az alapfokú művészetoktatás általszervezett foglalkozások , alkotótáborok 

Tanulmányi kirándulásnak minősül a zenei versenyeken, bemutatókon, kiállításokon való 

részvétel, hangversenyek, operaelőadások, múzeumok, táncművészeti előadások látogatása.  

Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan 

lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként legalább egy főt. Ha a tanulók szereplésére is 

sor kerül, lehetőleg biztosítani kell a szaktanárok részvételét.  

. A szakkör, az énekkar, a sportkör, a művészeti és az alkotótábor vezetőjét az igazgató 

bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkör, az énekkar 

és a sportkör működéséért. Éves munkaprogram alapján dolgoznak. Az énekkar szerepléseit, 

külső fellépéseit az igazgató engedélyezi. 

  A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi 

rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és 

felelőseit. A területi és az országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az 

igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. 
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3. A szabadidős, kötelező és fakultatív foglalkozások szervezeti formája és rendje a 

kollégiumban 

 

A./A tantárgyfelosztásban (foglalkozási tervben) tervezett tevékenységek: 

-     tanulószobai foglalkozások (silentium) 

- csoportfoglalkozások 

- pasztorális foglalkozások 

- ünnepélyek 

- kollégium estek 

- kollégiumgyűlések 

- korrepetálás, felzárkóztatás 

- szakkörök, diákkörök 

- sport, informatika, tanulmányi (stúdium) foglalkozások 

 

A foglalkozások vezetőit a kollégium vezető bízza meg. 

A jelentkezés (a szabadidős kötelező és fakultatív) tevékenységi formákra egész tanévre szól. 

Indokolt esetben a tanuló (tanulmányi, szülői kérésre) félévkor megszüntetheti szakköri 

tagságát. 

A csoportfoglalkozások középpontjában nem adminisztrációs tevékenységek állnak, hanem a 

nevelés, a nevelési programban meghatározott fejlesztési területek. 

 

B./Tanulmányi- , kulturális- , sportversenyek 

 Házi versenyek 

 Városi, megyei, országos kollégiumi versenyek 

Megszervezésükért, a felkészítésért és a nevezésért a csoportvezetők ill. a munkaközösség 

vezető felelősek. 

 

C./A diákmozgalom programjai 

A diákönkormányzat éves cselekvési programot készít. A programok lebonyolításáért a 

diákönkormányzat a felelős. Pedagógus felügyeletével szervezhetők és az éves munkatervben 

rögzítendők. 

 

D./Könyvtár 

A saját működési rendjében elérhető az iskola könyvtára. A könyvtár minden tanévben a 

kollégium lehetőségeit figyelembe véve ellátja a tanulóközösséget könyvekkel, 

videofilmekkel, cd-vel valamint folyóiratokat, napi újságokat ad át a kollégium számára, ahol 

szabadpolcos rendszerben olvashatók, így naponta szolgálják az önművelést. 

 

E./Szervezett eseti foglalkozások: 

- kirándulás 

- városnézés 

- színház-mozi-koncert látogatás 

- ismeretterjesztő előadások 

- sportbajnokságok 

- hagyományokra épülő műsorok 

- lelki programok 

 

Pedagógus felügyeletével szervezhetők és a munkatervben rögzítendők. 
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F./Önköltséges tanfolyamok a kollégium vezető engedélyével az igazgató egyetértésével 

szervezhetők külső intézmény bevonásával, az iskola tanulóival közösen is. 

 

Óvodai egységben: 

                   A hatályos törvény rendelkezése szerint csak nevelési időn túl szervezhető külön 

foglalkozás a szülők igénye alapján. 

A foglalkozásokat megfelelő képesítéssel rendelkező óvónő tartja. 
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VII. 
 

A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 
 

1. A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület – a nemzeti köznevelési törvény 70. §-a alapján -: "a nevelési-oktatási 

intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve a pedagógusok közössége.” 

A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört 

betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú 

végzettségű dolgozója.  

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

A köznevelési törvény 70. §-a részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és egyéb 

jogköreit.  

 

2. A nevelőtestület értekezletei 

 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, tanévzáró, 

félévi és év végi osztályozó, őszi és tavaszi nevelési értekezlet.  

Óvodai intézményegységben: 

Nevelési évet megnyitó és lezáró értekezlet, őszi és tavaszi nevelési értekezlet, 

Havi munkaértekezlet 

Az értekezletek ideje, témája az óvoda Éves munkatervében kerül rögzítésre. 

Amennyiben a nevelőtestület tagjainak egyharmada vagy az intézmény igazgatója vagy 

vezetősége szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze, az 

intézmény lényeges problémáinak megoldására.  

A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról.  

A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott anyagába kerülnek.  

Az alapfokú művészetoktatást végző pedagógusok szakmai fóruma a művészetoktatási 

nevelői értekezlet. Vezetője a művészetoktatás vezetője.  

A nevelői értekezletek összehívásáról a vezető gondoskodik, aki tájékoztatja az igazgatót.  

 

3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre bizottságot, úgynevezett ad hoc bizottságot hozhat létre, illetve egyes 

jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre.  

Intézményünk állandó bizottságokat nem hoz létre.  

 

4. A szakmai munkaközösségek 

 

A köznevelési törvény 71. §-a szerint a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai 

munkaközösségeket hozhatnak létre.  

A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási 

intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.  

A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható."  
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Az intézmény szakmai munkaközösségei az alábbiak: 

  

- Alsó tagozat 1-4. évfolyam és napközi 1-4. évfolyam munkaközösség 

 

- Magyar, történelem, média, ének, művészetek, tánc-és dráma, rajz - 5-12. évfolyam 

 

-   Matematika, kémia, fizika, informatika - 5-12. évfolyam 

 

-   Természetismeret, biológia, földrajz, technika, testnevelés - 5-12.évfolyam 

 

-   Idegen nyelv hat-és négy évfolyamos gimnázium 

 

-   Idegen nyelv általános iskola - 1-8. évfolyam 

 

-   Osztályfőnöki  - 5-12. évfolyam 

 

-   Pasztorális  - 1-12. évfolyam 

 

-  Óvodai 

 

-  Kollégiumi 

 

5. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 

A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és 

éves munkaterve irányozza elő. 

A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: 

- javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét,  

- fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat,  

- végzik a tantárgy csoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek 

kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését,  

- kialakítják a közel egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

ismeretszintjét,  

- összehangolják az intézmény számára a felvételi, érettségi vizsgák írásbeli és szóbeli 

feladat- és tételsorait,  

- az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,  

- javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására,  

- figyelemmel kísérik és támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

 

6. A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje 

 

- a szakmai munkaközösségek az általuk meghatározott éves program szerint végzik 

munkájukat, melynek felelőse a szakmai munkaközösség vezető, 

- a szakmai munkaközösségek vezetői –az iskolavezetés meghívása alapján - félévente 

egy alkalommal találkoznak és megbeszélést folytatnak az iskola egészét érintő 

kérdésekben, 
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- a szakmai munkaközösségek tagjai – szükség szerint és a szakmai munkaközösség 

vezetőkkel történt előzetes egyeztetés után – a megbeszélést folytathatnak olyan 

pedagógiai, szakmai, osztályfőnöki kérdésekben, melyek több szakmai 

munkaközösséget is érinthetnek, 

- a szakmai munkaközösségek – a munkaközösség vezető felelőssége mellett- 

kapcsolatba léphetnek más iskolák szakmai munkaközösségeivel, különösen ajánlott 

az egyházi iskolák szakmai munkaközösségeivel, 

- a szakmai munkaközösségek véleményét minden stratégiai döntés előkészítésében, az 

egész intézményt érintő gazdálkodási kérdésekben valamint az intézményi munkáról 

végzett ellenőrzések esetében kikéri az iskola vezetése. 

 

7. Kollégium munkaközössége 

A kollégium nevelőtestülete egy munkaközösséget alkot. 

 

A nevelőtestület tagja a kollégium valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

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

A kollégium nevelőtestülete nevelési és oktatási kérdésekben, a kollégium működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. 

A köznevelési törvény részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és egyéb jogköreit. 

A nevelőtestület a tanév során az alábbi állandó értekezleteket tartja: alakuló, tanévnyitó, 

tanévzáró, félévi és év végi értékelő, kéthavi nevelési munkaértekezlet, információs 

értekezletek kéthetente, ill. szükség szerint. 

A csoportvezetők a kollégium képviseletében részt vesznek az iskolai félévi és tanév végi 

osztályozó értekezleteken.  

Amennyiben a nevelőtestület tagjainak egyharmada vagy a kollégium vezetője, az iskola 

vezetése szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze, az intézmény 

lényeges problémáinak megoldására. 

A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés (jegyzőkönyv) készül az 

elhangzottakról. 

A nevelőtestület döntései és határozatai a kollégium és az iskola iktatott anyagába kerülnek. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre ad hoc bizottságot hozhat létre (pld. fegyelmi ügyek). 

A nevelőtestület szakmai és együttműködési fóruma a nevelői munkaközösség. 

A nevelői munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a kollégiumban 

folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. 

 

8. Óvodai munkaközösségek 

 

Az óvodában működő szakmai munkaközösség tagjai:  

Óvodapedagógusok 

Az óvodai szakmai munkát segítő szakemberek: 

Gyógypedagógus, logopédus, szurdo-pedagógus, gyógytestnevelő 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: 

 A pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése 

 Az óvodai nevelőmunka belső fejlesztése, korszerűsítése 
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 Az óvodás gyermekek egyéni képességeinek folyamatos értékelése 

 Az óvodapedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése 

 A pályakezdő óvónők munkájának segítése 

A szakmai munkaközösségek az óvoda helyi nevelési programja, munkaterve alapján 

összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. 

A munkaközösség vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

VIII. 
 

Az intézményi közösségek és a kapcsolattartás formái és rendje 

 
 

1. A felnőttek közösségei: a Szülői Munkaközösség  

A szülői szervezet 

A köznevelési törvény 73. §-a rendelkezik a szülői szervezetekről. 

Ennek alapján: a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése 

érdekében szülői szervezeteket hozhatnak létre. 

Intézményünkben a szülőket szülői munkaközösségek képviselik. A tanév elején minden 

osztály megválasztja az osztály szülőit képviselő – legalább két fős - szülői munkaközösséget. 

Az osztályok szülői munkaközösségei osztály szinten tevékenykednek. 

Az osztályok szülői munkaközösségeinek képviselői valamint az egyes 

intézményegységek: a kollégium-, az óvodai csoportok-, az alapfokú művészetoktatás szülői 

képviselői – az igazgató meghívására - a tanév elején megválasztják az Iskolaközpont Szülői 

Munkaközösségének Vezetőségét. A vezetőségben 1-1 taggal képviselteti magát az óvoda, az 

alsó tagozat, a felső tagozat, a gimnázium, a kollégium és az alapfokú művészetoktatás. 

Az egyes intézményegységek képviselői megválasztják az iskolai szülői munkaközösségek 

elnökét, aki képviseli az egész intézményi szülői közösséget. 

 

A Szülői Szervezet véleményezési és egyetértési jogköre 

A szülői munkaközösség dönt saját működéséről.  

Véleményezi az intézményt érintő stratégiai döntéseket, az intézmény működésének 

szülőket érintő kérdéseit, a tanulók elhelyezésére, ellátására vonatkozó iskolai döntéseket 

valamint az érettségi vizsga szervezését és minden olyan kérdést, amelyet jogszabály nem 

szabályoz és arról az iskola vezetése vagy a fenntartó kikéri a szülők véleményét. 

A szülői szervezet egyetértést gyakorol az intézményegységek Házirendjének 

elfogadásában, az iskolai-és osztályszintű valamint a kollégiumi és óvodai szervezet iskolai 

kapcsolattartásának kérdésében. 

Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendjének kérdésében, melyet szintén a 

Házirend szabályoz. 

Egyetértést gyakorol a gyermekjóléti szolgálattal valamint az iskola-egészségügyi 

szolgálattal való kapcsolattartás és a rendszeres iskolai egészségügyi ellátással kapcsolatban. 

 

Óvodában: 

Az óvodában a szülői munkaközösséget csoportonként 2 tagú választmány képviseli. 

Az intézményben a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, 

ill. kötelességük teljesítése érdekében Szülői Közösség működik. 

 

2. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 

 

A köznevelési törvény rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő 

kérdésekben.  
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a./ A diákönkormányzat és működési rendje 

"A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed." 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség 

fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá.  

Az intézmény diákönkormányzatának szervezeti és működési rendje a Szervezeti és 

Működési Szabályzat mellékletét képezi.  

Ez a szervezeti és működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, 

javaslattevő és véleményezési jogkörét.  

A diákönkormányzat tevékenységéhez térítés nélkül igénybe veheti az iskola berendezéseit, 

anyagi eszközeit. 

A tantestület választott tagja a diákönkormányzatot segítő tanár.  

 

b./ Az osztályközösségek 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

hoznak létre. 

Az osztályközösségek diákjai a tanórák /foglalkozások/ túlnyomó többségét az órarend 

szerint közösen látogatják.  

A 9-12. évfolyamon az osztályközösség mint az intézmény diákönkormányzatának 

legkisebb egysége, megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és titkárát, valamint 

küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe.  

Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll.  

 

3. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje 

 

Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái különböző értekezletek, fórumok, 

bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok, diákcserék. 

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 iskola éves munkaterve tartalmazza.  

A feladatok, programok a munkatervben, havi ütemtervben kerülnek kiírásra.  

Az iskolavezetőség évente egy alkalommal beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a 

nevelőtestület és a saját munkáját.  

A szakmai munkaközösségek és az illetékes igazgatósági tag kapcsolata folyamatos.  

Az igazgatósági tag felkérésre beszámolót tart az adott munkaközösség fejlődéséről. 

 

4. Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

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

A szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról 

rendszeres tájékoztatást kapjanak szóban és írásban. 

Kívánatos, hogy az osztályfőnökök jól ismerjék tanulóink családi hátterét és a szülőkből is 

egy élő közösség jöjjön létre, amely sokat segíthet a tanulók nevelésében. 

Mindezek érdekében a tanév során két szülői értekezletet, két fogadóórát tartanak. 

Amennyiben a gondviselő ezen időpontokon kívül is találkozni szeretne gyermeke 

pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett nevelővel.  
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A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a tantárgyak heti óraszámánál legalább egyel 

több érdemjegy alapján osztályozható a tanuló.  

A szülők az iskola valamennyi kulturális programjáról tájékoztatást kapnak.  

Leendő tanulóink szüleinek tájékoztatására nagy gondot fordítunk. Az intézménybe 

jelentkezni kívánó tanulók szülei szóbeli igény szerint írásbeli tájékoztatást kapnak 

intézményünk pedagógiai programjáról, a nyílt napokon, a felvételi elbeszélgetés alkalmával 

az igazgató ismerteti a szülőkkel iskolánk és kollégiumunk munkarendjének, házirendjének 

alapvető rendszabályait, nevelői és oktatói célkitűzéseinket. A beiratkozás alkalmával 

tájékoztatni kell a szülőket a tanévkezdéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókról.  

A kapcsolattartás és a tanulók megismerésének legalkalmasabb eszköze a családlátogatás.  

 

5. Kapcsolattartás a szülőkkel a kollégiumban 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai és lehetőségei minden nevelő számára nyitottak kell 

hogy legyenek: tanévnyitó szülői értekezlet, tanévzáró szülői értekezlet, őszi fogadó órák, 

tavaszi fogadó órák, egyéni fogadó órák, nyílt napok, ünnepi rendezvények, közös szentmisék. 

Szükséges, hogy a szülők ismerjék a kollégium nevelési törekvéseit – tanulócsoportonként is - 

és konkrét programját. 

A szülők jogos igénye, a nevelők kötelessége, hogy gyermekük tanulmányi munkájáról, 

életviteléről, magaviseletéről, egészségi állapotáról rendszeres tájékoztatást kapjanak és 

adjanak. 

A nevelési program alapján félévkor és a tanév végén tájékoztatjuk a szülőket tanulóink 

tanulmányi szorgalmáról, magaviseletéről, közösségi és lelki fejlődéséről és tevékenységéről 

valamint rendtartásáról. 

Kívánatos, hogy a csoportvezető nevelő ismerje meg a családi neveltetés hátterét, hogy 

segíteni tudjon a tanulók nevelésében. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fenti alkalmakon kívül szeretne a nevelővel találkozni, 

telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintettel. 

A szülőket érintő kérdésekről levélben ill. üzenő füzeten keresztül kapnak pontos 

információkat, tájékoztatást. 

A kollégiumba történő felvételi elbeszélgetés alkalmával a kollégium vezetője ismerteti a 

szülőkkel és a tanulóval a kollégium munkarendjének, házirendjének alapvető szabályait, 

nevelői célkitűzéseit (pedagógiai program), tájékoztatja őket a tanévkezdéssel kapcsolatos 

alapvető tudnivalókról. 

 

6. Kapcsolattartás a szülőkkel az óvodában 

 

A szülőknek lehetőségük van rá ( hatályos törvények), hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő 

a közös gondolkodást. 

Fórumok: 

 Szülői értekezletek ( az óvoda éves programja szerint) 

 Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények 

 Az óvónővel történő rövid, esetenkénti előre egyeztetett megbeszélés, 
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7. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

A közoktatási intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart a Győri Egyházmegyével, mint 

fenntartóval, a Győri Egyházmegye Iskolai Főhatóságával, mint működtetővel, az Apor 

Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvánnyal, mint az épület tulajdonosával, a Magyar 

Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottságával és a Katolikus Pedagógiai Szervezési és 

Továbbképzési Intézettel, az Országos oktatási és kulturális szervezetekkel valamint a 

Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, az Oktatási Hivatallal, a Szentlélek templommal és 

annak közösségeivel valamint a helyi és megyei önkormányzattal, a helyi társadalmi, 

kulturális- és gazdasági, egészségügyi-és szociális ellátó szervezetekkel. 

Az intézmény szükség esetén kapcsolatban áll a tanulók lakóhelyének önkormányzataival 

valamint más oktatási intézményekkel. 

A kollégium rendszeres munkakapcsolatot tart fenn fenntartójával, a Katolikus Pedagógiai 

Szervezési és Továbbképzési Intézettel. 

Napi munkakapcsolatban van az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont valamennyi szervezeti 

egységével, amelyek a tanulók nevelési-oktatási, igazgatási, működési-ellátási 

kötelezettségében részt vesznek. 

Kapcsolatot tartunk az Oktatási Minisztériummal, Győr város Oktatási Irodájával, a Megyei 

Pedagógiai Intézettel. 

Rendszeres pasztorális kapcsolatot tartunk fenn a Szentlélek templommal és egyházközséggel, 

valamint munka, kulturális, pasztorális kapcsolatunk van a Szent Anna Otthonnal. 

Óvoda külső kapcsolatai: 

Gyermekjóléti szolgálattal 

Közművelődési intézményekkel 

Szakértői Bizottsággal 

Nevelési Tanácsadóval 

 

8. A fenntartó 

- jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és a Pedagógiai Programot  

- működteti az iskolát,  

- jóváhagyja és ellenőrzi az iskola költségvetését, 

- jóváhagyja az iskola munkatervét, tantrágyfelosztását 

- kinevezi az igazgatót és az igazgatóval egyeztetve a helyetteseit,  

- felügyeleti jogokkal rendelkezik, fellebbezési hatóság az igazgató és a 

nevelőtestület döntései felett.  

Az intézmény vezetője megküldi a fenntartónak a szokásos jelentéseket, statisztikákat, és 

minden rendkívüli eseményről köteles értesíteni.  

 

9. A Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottsága és a Katolikus Pedagógiai 

Szervezési és Továbbképzési Intézet 

 

Az Iskolabizottság és a KPSZTI a Magyar Katolikus Püspöki Kar által jóváhagyott jogokat 

gyakorolja.  

 

 

 

 

 

 



39 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
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IX. 
 

A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése,  

a tanuló jogai és kötelezettségei 

 
 

1. A tanulói jogviszony keletkezése 

 

A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és 

az átvétel jelentkezés alapján történik.  

A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt.  

Az általános iskola első osztályába jelentkezni kívánó tanulókat a közoktatási törvényben 

előírt időben az iskolaérettséget megállapító foglalkozás alapján vesszük fel.  

A gimnáziumba jelentkezni kívánó tanulók számára tájékoztatást tartunk és a felvételi 

lehetőségekkel élve döntünk a tanulók felvételéről a rendeletben előírt határidőig. A 

döntésben részt vesznek a tantestület tagjai és az iskola vezetősége.  

 

Kollégiumi felvétel: 

A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét. 

A kollégiumba való felvételről a kollégium vezetőjének egyetértésével az iskola igazgatója 

dönt. 

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiumába felvételi eljárás keretében felvételt 

nyerhetnek és ellátást kaphatnak azon tanulók, akik megfelelnek a kollégiumi felvételi 

feltételeknek, amelyeket a kollégium pedagógiai programja tartalmaz. 

 

    Óvodai felvétel: 

Jelentkezés, beiratkozás előzi meg a felvételt. Az előzetes jelentkezés idejét az igazgató 

határozza meg; a beiratkozás időpontjáról a Fenntartó dönt. 

 

2. A tanulói jogviszony megszűnése 

 

A közoktatási intézményekhez a tanulót fűző jogviszony megszűnéséről a törvény 53. §-a 

rendelkezik.  

 

 

3. A gyermek, tanuló jogai és kötelességei 

 

A közoktatási intézményben nevelt vagy oktatott gyermek jogait és kötelességeit a törvény 

45-46. §-a fogalmazza meg. 

A tanuló jogait és kötelességeit a törvény és más magas szintű jogszabályok szabályozzák.  

Az intézmény megteremti a jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének 

feltételeit. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a helyi iskolai munkarenddel 

kapcsolatos részletes szabályokat a házirend és a diákönkormányzat állapítja meg.  
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4. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 

 

Az intézményben lefolytatandó állami vizsgák /alap- és érettségi vizsgák/ lebonyolításának, 

értékelésének és ügyvitelének rendelkezéseit az Országos alapvizsga-, az Országos érettségi 

vizsgakövetelmények, valamint a vizsgaszabályzatok határozzák meg.  

Az ECDL informatikai vizsgáztatás az e területre vonatkozó vizsgáztatási szabályoknak 

megfelelően történik.  

Az intézményben folyó tanulmányokkal kapcsolatos helyi vizsgák lebonyolításának rendjét 

az intézmény helyi vizsgaszabályzata tartalmazza.  

A vizsgáztató bizottságot az igazgató jelöli ki.  

 

A helyi vizsgák az alábbiak: 

 

a./ javítóvizsga 

b./ osztályozó vizsga 

c./ különbözeti vizsga 

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyv 

vezetéséért a bizottság elnöke a felelős. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be az 

anyakönyvbe és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató is aláírja.  

d./ felvételi vizsga 
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X. 
 

A tanulók jutalmazásának elvei, valamint fegyelmi és kártérítési 

felelősségük 
 

1. A tanulók jutalmazásának elvei 

 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben 

részesíti, illetve jutalmazza.  

A jutalmazás konkrét formáit a házirend a tanulók jutalmazásának irányelvei című 

melléklete tartalmazza.  

 

2. Fegyelmi intézkedések 

 

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

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

A köznevelési törvény szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét.  

Ennek alapján a fegyelmi büntetés lehet:  

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, iskolába, 

- eltiltás a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

A felelősségre vonási eljárás módjára és formájára nézve a közoktatási törvény 

rendelkezései az irányadók.  

A házirend a tanulók büntetésének irányelvei című melléklete a fentieken kívül a 

fegyelmező intézkedések meghozatalával kapcsolatban is útmutatóul szolgál.  

 

3. A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását szülői vagy orvosi igazolással igazolni.  

A szülő tanévenként három tanítási napot igazolhat.  

A tanuló betegsége kezdetén a szülő köteles az iskolát értesíteni.  

A szülő a tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt kérhet. Az engedély 

megadásáról minden esetben az igazgató dönt. A döntést az osztályfőnökkel való megbeszélés 

után hozza meg az igazgató mérlegelve a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi 

mulasztásainak mennyiségét és okát.  

A kikérőhöz a szülő írásbeli beleegyező nyilatkozata nem, aláírása viszont szükséges. 

A tanuló tanítási óráról való késését, hiányzását a tanár az osztály- vagy foglalkozási 

naplóba köteles bejegyezni, a hiányzások havi összesítését az osztályfőnök végzi. 

A tanulók igazolatlan mulasztásainak következményeit valamint az igazolatlan 

mulasztások következtében előállt iskola feladatokat a 2010.évi LXVI. Törvény 2010. 

augusztus 30-ai hatállyal történt bevezetése szabályozza.  
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4. A tanulók jutalmazásának elvei, valamint fegyelmi és kártérítési felelősségük a 

kollégiumban 

 

A tanulók jutalmazásának elveit és gyakorlatát, valamint kártérítési felelősségüket a 

közoktatási törvény és a kollégium rendtartása szabályozza. Az iskolai elvekkel való 

összeegyeztetését a nevelési program tartalmazza az alábbi módon: 

Dicséretek 

 

Kollégium Csop.vez. 

dicséret 

Nevelői dicséret Kollégium 

vezetői dics. 

Nevelőtestületi 

dicséret 

Iskola Osztályfőnöki 

dicséret 

Szaktanári 

dicséret 

Igazgatói 

dicséret 

Nevelőtestületi 

dicséret 

 

Büntetések 

 

Kollégium Csop.vez. 

figyelmeztetés 

Csop.vez. 

megrovás 

Nevelői 

figyelmeztetés 

Koll.vez. 

figyelmeztetés 

Koll.vez. 

megrov. 

Nev.test. 

megrov. 

Iskola Osztályfőnöki 

figyelmeztetés 

Osztályfőnöki 

intő 

Szaktanári 

figyelmeztetés 

Igazgatói 

figyelmeztetés 

Igazgatói 

intő 

Nevelőtestületi 

eltanácsolás 

 

5. Gyermekek mulasztásának igazolása az óvodában 

 

                A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie a csoport 

óvodapedagógusának. 

A június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban, ill. az őszi, valamint a tavaszi szünet 

lehetőségével élhet a szülő. 

A gyermek távolmaradását a Felvételi és mulasztási naplóba az óvodapedagógus köteles 

bejegyezni. 

A gyermekek havi mulasztásait az óvodapedagógusnak a napló megfelelő rovatában a hónap 

elteltével összesíteni kell. 

A gyermekek betegség esetén csak orvosi igazolással jöhetnek vissza. 
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XI. 
 

Az intézményi hagyományok ápolása 

 
 

Az iskola hagyományainak ápolása, fejlesztése, tartalmainak elmélyítése fontos eszköze 

nevelési céljaink elérésének.  

 

1. A hagyományápolás külsőségekben megnyilvánuló formái 

 

A tanulók ünnepi viselete:   A házirend tartalmazza. 

Jelvényünk:     - 

Sportfelszerelés:    A házirend tartalmazza. 

 

2. Az iskolai kiadványok 

 

Az iskolai kiadványok szerkesztése és kiadása az igazgató utasítása alapján történik. 

 

3. A hagyományok továbbadásának módja 

 

Örömmel fogadjuk végzett diákjaink látogatását. 

Egyéb hagyományőrző rendezvények: 

- Katalin bál 

- Mikulás ünnep  

- Adventi és húsvéti kézműves foglalkozás-és vásár 

- Karácsonyi örömünnep 

- Farsang (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam) 

- Szülők-nevelők farsangi bálja 

- Szalagavató (12. évfolyam) 

- Farsangi bál (9-12. évfolyam) 

- Ballagás 

- Apor-nap 

- Érettségizettek osztály találkozója 

- Aporban érettségizettek találkozója és bálja (5 évente)  

 

4. Védőszentünk ünneplése 

- Boldog Apor Vilmos vértanú püspök ünnepe                   
(november 9; május 23.) 

 

 

 

5. Nemzeti ünnepeink, emléknapjaink 

 

Aradi vértanúk napja     közös szentmise keretében 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc  közös iskolai műsor és szentmise 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc   közös iskolai műsor és szentmise 
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6. Kollégiumi hagyományok 

 

A kollégium hagyományainak ápolása, fejlesztése, tartalmainak elmélyítése nevelési céljaink 

elérésének fontos útja. 

 

6.1. A hagyományápolás külsőségekben megnyilvánuló formái 

A tanulók ünnepi viselete. 

Aporos tanuló esetében az iskolai egyenruha. 

Külsős tanulók esetében alkalomhoz illő, ünnepi sötét alj/nadrág, fehér ing. 

 

6.2. A kollégiumi újság (évkönyv) 

 

6.3. A hagyományok továbbadása 

Gólyatábor 

Gólyabál 

Végzősök búcsúztatója  

 

6.4. Nemzeti ünnepeink, emléknapjaink 

Október 6. Aradi vértanúk napja – történelmi megemlékezés 

Október 23. 1956-os Forradalom és szabadságharc – történelmi megemlékezés 

Március 15. 1848-as Forradalom és szabadságharc – szentmise, szentségimádás, történelmi 

verseny 

 

6.5. Egyházi ünnepeink 

Mindenszentek  megemlékezés 

Szent Imre emléknapja koncert 

Szent Erzsébet emléknapja jótékonysági est 

Szent Miklós emléknapja közösségi est 

Advent – Karácsony  lelki órák, közösségi est 

Nagyböjt – Húsvét  lelki órák 

Pünkösd   koncert 

 

6.6. Népszokások 

Mikulás 

Mendikálás 

Farsangbúcsúztató 

 

6.7. Jeles napok 

Költészet napja 

Föld napja 

 

6.8.Egyéb hagyományok 

Keresztútjárás 

Teaház 

Sportnap 

Szolidaritási akciók, gyűjtések 
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7. Az óvodai gyermekcsoportok hagyományai 

 

 A gyermekek születésnapjának megünneplése 

 Új gyermekek fogadása 

 Gyermekfarsang 

 A népi hagyományokhoz kapcsolódó jeles napok a helyi nevelési program szerint 

 Az egyházi év ünnepei a helyi nevelési program szerint 

 Adventi gyertyagyújtások 

 Megemlékezések: Március 15.; október 23. 

 Gyermeknap és Apor-nap 

 Iskolába készülők búcsúztatása 

 

Ünnepi ruha:  

Fehér blúz, ill. ing 
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XII. 
 

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 
Iskolaépület 

 

Az intézmény épületét a birtokbavételtől kezdődően Apor Vilmos Iskolaközpont felirattal, 

az osztály-termeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével, Marcellin 

Champagnat atya-, Boldog Apor Vilmos püspök-, Mária képpel és feszülettel kell ellátni.  

Az épület homlokzatára a Magyar Köztársaság és az Európai Unió lobogóját ki kell tűzni.  

Az intézmény minden alkalmazottja és tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, 

állagának megőrzéséért, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiával 

való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi előírások betartásáért.  

Az intézmény különböző helyiségeinek tanulókra vonatkozó használati rendjéről a 

házirend intézkedik.  

Az intézmény területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat.  

Az intézmény alkalmazottainak joga az intézmény valamennyi helyiségének 

rendeltetésszerű használata. Használatkor a helyiség felelősének engedélye szükséges. Nem 

iskolai célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és létesítmények.  

A helyiségek, létesítmények berendezéseiért, rendjéért a használatba vevő a 

használatbavétel ideje alatt anyagilag felelős. A berendezési tárgyakat, eszközöket csak a 

helyiségfelelőssel egyeztetve az igazgató írásbeli engedélyével, az igazgató tudtával szabad az 

épületből kivinni. 

Az intézmény helyiségeit - ha ez az intézmény működését nem zavarja - az igazgatóval 

kötött bérleti szerződéssel bérbe lehet adni.  

Az Apor Alapítvány, mint tulajdonos épület használatát a fenntartó Győri 

Megyéspüspökséggel kötött külön megállapodás rögzíti. 

 

Kollégium 

 

A kollégium helyiségeinek rendjét a rendtartás szabályozza, és a tanulókra vonatkozó 

használati rendjéről intézkedik. 

A kollégium területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

A kollégium alkalmazottainak joga a kollégium helyiségeinek rendeltetésszerű használata. 

Nem iskolai-kollégiumi célra csak az igazgató és a kollégiumvezető engedélyével vehető 

igénybe helyiség és annak berendezése.  

A szorgalmi időszakon kívül a kollégium helyiségeinek használatával kapcsolatban az iskola 

és az iskola alapítványa egyaránt rendelkezhet. 

Berendezési tárgyakat, eszközöket csak a kollégiumvezető engedélyével, a vezető tudtával 

lehet az épületből kivinni vagy másik intézményi egységbe áthelyezni. 

 

Óvoda 

               Az óvodai épületrészben is az intézményi dolgozókon és gyermekeken kívül csak a 

hivatalos ügyeket intőzők tartózkodhatnak, ill. azok, akik erre engedélyt kaptak. 

Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási célra átengedni nem lehet. 
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XIII. 
 

A tanulók egészségügyi felügyeletének, ellátásának 

és iskolai testedzésének rendje 

 
1. Az iskolai tanulók egészségügyi felügyeletének, ellátásának és az iskolai testedzésének 

rendje 

Az iskolaorvos csütörtökön és pénteken 7.30-12.30-ig, a védőnő hétfőtől péntekig 8.00-

16.00-ig az iskolában tartózkodik és elvégzi a törvény által előírt feladatait.  

Tevékenységét külön munkaterv rögzíti.  

A mindennapi testedzés szolgálatában áll: az órarendi testnevelési óra, labdarúgás, 

kézilabda, karate, sporttorna, röplabda, kosárlabda, floorball, szivárvány, szivacskézilabda, 

kollégiumi sportcsoportok, kondicionáló terem. A Diáksportkör foglalkozásai tervszerű 

csoportosításban a tanulók érdeklődésének és életkorának megfelelő beosztásban 

délutánonként folynak. A DSK vezető tanár munkájáról tájékoztatja az iskola vezetőségét.  

 

2. A kollégiumi tanulók egészségügyi felügyeletének, ellátásának, egészséges életre 

nevelésének rendje 

 A tanulók egészségvédelmével, egészségügyi ellátásával, egészséges életre nevelés 

kapcsolatban a kollégium nevelési programja és a rendtartás fogalmaz meg 

útmutatásokat. 

 A tanulók betegellátásának irányításában a védőnő javaslatát veszik figyelembe a 

kollégium ügyeletes nevelői minden olyan esetben, amikor a tanuló problémáival az 

iskolaorvosi rendelő nyitva tartási idejében jelentkezik (Hétfőtől-péntekig, 8.00-

16.00).  

 A tanulók tartózkodási helyük alapján a körzeti gyermekorvosi rendelőkhöz tartoznak 

a sürgősségi betegellátás terén.  

 Ügyeleti időben a Győr Városi Orvosi Ügyelet látja el a beteg tanulókat. Szükséges 

esetekben a Szent Anna Otthon nővérügyelete is elérhető napi 24 órában. 

 A tanulók a kollégiumot csak orvosi (iskolaorvosi) vizsgálat és javaslat alapján 

hagyhatják el betegség esetén hazatávozás céljából. 

 A tanulót csak a szülővel (hozzátartozóval) történt előzetes konzultáció alapján 

engedjük haza a kollégiumból. Szükség esetén kérjük a szülő személyes kíséretét. 

 A tanulókkal kapcsolatos eseményeket Beteg/Baleseti ügyeleti naplóban rögzítjük. 

 A tanulókat 24 óra időtartamra tudjuk betegszobában ellátni, az utazás távolsága és 

módja, a beteg indokolt állapota miatt. Minden lakószinten (fiú, lány) található egy-

egy kijelölt betegszoba, ahol megoldjuk a beteg felügyeletét, étkeztetését, pihentetését. 

 A betegszobában lévő tanulókat a tanulótársak csak nevelői engedéllyel látogathatják, 

amennyiben nem fertőző betegségről van szó. 

A mindennapi testmozgást biztosítják az alábbi lehetőségek a kollégiumban: 

hétfőtől-csütörtökig: sportórák  

A sportfoglalkozások esetében lehetőséget adunk minden korcsoportnak mozgásigényeik 

gyakorlásához: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, kerékpár, torna, futás. 

 

3. Az óvoda ellátása 

Az óvodások iskolaorvosi és védőnői ellátása mellett az óvodában a helyi nevelési program, 

ill. a csoportok napirendjében előírtak szerint történik a napi testedzés.
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XIV. 
 

A tanulói térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések, a 

szociális ösztöndíj, illetve támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei 

 
 

A mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik a rászorultság elve 

alapján, a Szociális Csoport véleményének figyelembe vételével. 

 

Kollégiumi díj 

 

A hatályos jogszabályok figyelembevételével – mindazon tanulók esetében, akik a határon 

túlról érkeznek a kollégiumba, nem rendelkeznek a normatív állami támogatáshoz szükséges 

feltételekkel és igénybe veszik a teljes ellátást – részükre kollégiumi díj állapítható meg.  

A kollégiumi díj összegét az iskolaközpont igazgatója állapítja meg az érvényben lévő 

normatív állami támogatás alapján. 

 

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

.  

A fenntartó külön írásos intézkedésben határozza meg azokat a szabályokat, amelyek 

alapján az intézmény igazgatója dönt az ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj 

összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható 

kedvezményekről és a befizetés módjáról. A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak 

szerint – a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. 

 

a) Térítési díj ellenében vehető igénybe: 

- az alapfokú művészetoktatási intézményben a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy 

gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti egy vizsga és egy művészi 

előadás, egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam 

megismétlése, az intézmény létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, 

használata a fenti szolgáltatások körében. 

 

b) Tandíjért igénybe vehető szolgáltatás: 

- az alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát, illetve a tanuló heti foglalkozásai 

összes időtartamának 300 percet meghaladó része, a huszonkettedik életév elérésétől 

pedig minden tanórai foglalkozás. 

-  A fenntartói rendelet keretei között a térítési díj megállapításakor intézményünkben az 

alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

- a főtárgy és a kötelező tárgy, illetve a választható tárgy átlagát I-III. kategóriába sorolva, 

- az előképzőbe felvett tanulók az első félévben az I. kategória szerint fizetnek térítési 

díjat, 

- a díjtétel megállapítása fél évre érvényes a félévi, illetve év végi tantárgyi eredmény 

alapján, 

Térítési díj- és tandíjmérséklés, illetve mentesség kérelemre, a fenntartó rendelete alapján 

adható egy tanévre. A kérelmekről a főtárgy vagy a szaktárgy tanára, továbbá a gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős javaslata alapján a fenntartó határoz. 
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 Az alapfokú művészetoktatásban részesülők térítési díjának, tandíjának beszedéséről és a 

gazdasági irodának való átadásáról művészetoktatás vezetője gondoskodik, tandíjának 

beszedéséről és a gazdasági irodának való átadásáról az iskolatitkár gondoskodik. 

 

 A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szünetelése esetén a 

többletbefizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg a szünetelés kezdetét követő 1 

hónapon belül az intézmény intézkedik. 

  

 Az éves térítési díj befizetése a tanévre jelentkezéskor, de legkésőbb szeptember első két 

hetében esedékes. Szülői kérésre a térítési díj, befizetése félévenként, szeptember első két 

hetében és január utolsó két hetében is megtörténhet.  

 

 A tandíj befizetése minden hó második hetének hétfőjén esedékes. Elmaradása esetén a 

művészetoktatás vezetője írásban felhívja a szülőt, figyelmeztetve a következményekre. Ha hó 

végéig sem történik meg a tandíj befizetése, a tanuló törölhető az alapfokú 

művészetoktatásban részesülők jegyzékéből (beírási napló). 
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XV. 
 

Általános rendelkezések 

 
 

Az Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 

Gimnázium és Kollégium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot, 

annak módosításait az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület szavazással 

fogadta el. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lépett hatályba.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű.  
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XVI. 
 

Záró rendelkezések 

 
 

1. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket - 

mint pl. a belső ellenőrzés szabályozását, az iratkezelés, pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az 

intézményi gazdálkodás szabályait önálló szabályzatok tartalmazzák igazgatói utasításokként.  

Ezek a szabályzatok az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei.  

2. A mellékletben található szabályzatok - mint igazgatói utasítások - jelen SZMSZ 

változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi 

megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.  

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával és a 

fenntartó jóváhagyásával lehetséges.  

4. Az intézmény diákönkormányzata és nevelőtestülete által jóváhagyott Szervezeti és 

Működési Szabályzat a következő mellékletekkel rendelkezik:  

- Az intézmény egységek: általános iskola alsó és felső tagozat, gimnázium, kollégium, 

óvoda, alapfokú művészetoktatás házirendje 

- Iskolai kapcsolatrendszer táblázat 

- Állománytábla 

- Diákönkormányzat működési szabályzata 

- Belső Ellenőrzési Szabályzat (iskola, kollégium, óvoda, alapfokú művészetoktatás) 

- Iratkezelési Szabályzat 

- Pénzkezelési Szabályzat 

- Leltározási Szabályzat 

- Selejtezési Szabályzat 

- Bizonylati Szabályzat 

- Számviteli Szabályzat 

- Munkavédelmi Szabályzat 

- Tűzvédelmi Szabályzat 

- Iskola egészségügyi szabályzat 

- Könyvtár gyűjtőköri szabályzat 

- Esélyegyenlőségi terv 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítva 

Győr, 2013. augusztus 30. 

 

    Koppány László 

          igazgató 

 

 


