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1. BEVEZETÉS 

1.1. Intézményi adatok 

Az intézmény hivatalos neve: Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 063165 

Az intézmény jogállása: Magán köznevelési intézmény.  

Az intézmény típusa: Alapfokú Művészeti Iskola 

A köznevelési intézmény alapító okiratában (az Nkt. 4. § alapján), szakmai alapdokumentumában foglalt 

köznevelési feladat az alapfokú művészetoktatás.  

A Csongrád Megye Főjegyzője által jóváhagyott és az Alapító Okirat alapján kiadott Működési engedély 

szerint működik. 

Működési engedély száma: CSB/01/7542-1/2014 

 

1.2. A tanítás helyszínei: 

    Székhely: Szeged, Fő fasor 68. 

    Telephely: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Algyő, Sport u 5. 

 

1.3. A köznevelési intézmény státusza 

    Az iskola önálló jogi személy. Szakmai tekintetben önálló. Szervezetükkel és   

    működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más  

    hatáskörbe. 

   A döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében  részt vesznek a pedagógusok,  

   tanulók és a szülők, valamint képviselőik. 

  A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom nem működhet, 

politikai célú tevékenység nem folyhat. 

 

1.4. Az alapfokú művészeti iskola tevékenysége 

Az alapfokú művészeti iskola sajátos iskola, amelyben előképző, hangszeres előkészítő, alapfokú és 
továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás. 

Az iskolában felnőttoktatás is folyhat. 
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Az egyes művészeti ágak szerinti tanszakokat, az évfolyamok számát és a felvehető maximális 
tanulólétszámot az intézmény érvényes  Alapító okirata és Működési engedélye határozza meg. 

Az alapfokú művészeti iskola tagozatai és tanszakai: 

 

 Zeneművészeti ág 

 
Tanszakok 

  - billentyűs tanszak: zongora 

  - fafúvós tanszak: furulya, fuvola, oboa, klarinét 

  - vonós tanszak: hegedű, gordonka 

  - akkordikus tanszak: gitár, hárfa, ütő 

  - rézfúvós tanszak: trombita, kürt 

  - zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet, zeneirodalom, zeneelmélet  

  - kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus valamint kötelező és kötelezően 

választható tantárgyak. 

 

1.5.  Az SZMSZ célja  

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a 

köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.  

Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. 

 A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvényesülése az intézményben.  

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, 

nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a 

jogszabály erre felhatalmazást ad. 
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2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 

2.1. Az iskola szervezeti ábrája 
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Fagler Ede Alapítvány 

Gazdaságvezető: 

Könyvelőiroda 

Igazgató 

             Iskolatitkár          Igazgatóhelyettes 

Nevelőtestület Diákönkormányzat Szülői Szervezet 
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2.2  A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

2.2.1. Az intézmény szervezeti egységei:  

 

Intézményvezetés 

Az iskola vezetője az igazgató, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Az igazgató közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettes munkáját, az iskolatitkárt, a könyvtárost és a 

hangszerkarbantartót. Kapcsolatot tart, a diákönkormányzattal, a szülői közösséggel, illetve biztosítja a 

működésük feltételeit. Az igazgató közvetlen munkatársa az igazgatóhelyettes. A vezetési feladatok egy 

részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő 

maga is betartja. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. Az 

intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében, 

melyet a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. 

Az iskolavezetés hetente munkaértekezletet tart, amelynek időpontja az éves munkatervben rögzített. 

 

Nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az 

intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. A nevelőtestület alakuló értekezletet, 

tanévnyitó értekezletet, nevelési értekezletet, félévi osztályozó értekezletet és tanévzáró értekezletet tart, 

amelyet az igazgató vezet. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv tartalmazza.  

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés  

kiemelt hangsúlyt kap. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas 

szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó  

tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.             

                         

A pedagógus 

A pedagógus munkája a tanítási órákon ill. foglalkozásokon kötelező órában végzett nevelő-oktató 

tevékenység. Az előzőekhez kapcsolódó tervező, szervező, felkészülési, előkészítési, ill. a tanulók 

tevékenységét ellenőrző, értékelő munka. A pedagógiai tevékenységekkel összefüggő értekezleteken való 

aktív részvétel. A tanulók felkészítése fellépésekre, versenyekre, továbbtanulásra.  
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A nevelő-oktató munkával kapcsolatos adminisztratív tevékenység elvégzése. Folyamatos önképzés, 

továbbképzés, szakmai, pedagógiai ismeretinek folyamatos korszerűsítése, fejlesztése.  

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény  

deklarált céljainak. 

 

 Alaptevékenysége keretében ellátandó sajátos feladatai 

 A tantervi anyag ismeretében elkészíti a féléves/éves tanítási tervet 

 Az órák megtartás előtt előkészíti az órához szükséges eszközöket 

 A szaktárgya tanításához szükséges eszközök gyarapítását kezdeményezi, a meglévő eszközök 

kihasználására törekszik 

 Tanítványainak képességének fejlesztésére törekszik, kezdeményező a különféle versenyeken való 

részvétel, a szerepléseken való részvétel ügyében 

 Törekszik a gyengébb tanulók munkájának segítésében 

 A tanulók munkáját, teljesítményét folyamatosan értékeli, írásban, szóban és érdemjeggyel. Az 

érdemjegyet a tanulóval és a szülővel is tudatja 

 Szaktárgya tanításával kapcsolatosan az iskolai munka elemzéséhez, feladatok meghatározásához 

önálló, megalapozott véleményt nyilvánít az iskolavezetés kérésére 

 A tanulók szorgalmáról, haladásáról tájékoztatja a szülőket 

 A pedagógus a neveléssel-oktatással le nem kötött idejében fogadóórát tart a szülőknek 

 Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a 

            fejlesztést.     

 

 Alapfeladatokon kívül 

 Ellátja az intézmény egészére ellátandó feladatokat, melyek ellátása pedagógiai szakértelmet 

igényel 

 Beiskolázásban való közreműködés 

 Az iskola képviselete, külső szervekkel való kapcsolattartással járó feladatok 

 Azon feladatok, amelyeket az iskola munka speciális ill. hivatalos jelleg megkíván pl. versenyek 

rendezése, bemutatók tartása, koncerteken való közreműködés, hagyományok ápolása, ügyelet, stb. 

 

 A pedagógus munkarendje 

 A pedagógusok munkaidejéről a munka törvénykönyv rendelkezik. Munkaidejük heti 40 óra. A 

Knt. szerint heti kötelező órájuk 22-26 óra. 
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 A munkaidő 80%-át (32 óra) felölelő kötött munkaidőből  a munkáltató határozza meg, hogy mely 

feladatok elvégzéséhez kell a kötött munkaidőben a pedagógusnak az intézményben tartózkodnia. 

(326/2013 17§, 3.bek) 

 Akadályoztatása esetén köteles azonnal jelenteni az iskolavezetésnek, hogy gondoskodni lehessen 

a tanulók felügyeletéről, az órák ellátásáról 

 Az iskolavezetés törekedjen arra, hogy a tanítási órákon kívüli feladatok elosztásánál vegye 

figyelembe az egyenlő terhelés elvét 

 

Diákönkormányzat 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, 

közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákönkormányzatot 

hozhatnak létre, melyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a 

diákönkormányzatban. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz 

meg ötéves időtartamra. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az igazgatóhelyettessel tartja a 

kapcsolatot a szervezeti ágrajz szerint.  

 

Szülői közösség 

Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény működését, 

munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezet működik. A 

szülői közösséggel az iskolavezetés tartja a kapcsolatot.  

 

2.2.2. A belső kapcsolattartás rendje 

Vezetők kapcsolattartása 

Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul: 

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; 

 a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezleteken; 

 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői 

megbeszéléseken; 

 az igazgató és az igazgatóhelyettes munkanapokon történő meghatározott rend szerinti 

benntartózkodása során; 
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 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.  

 

 A vezető és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

A vezető a telephellyel történő kapcsolattartását megkönnyíti, hogy az igazgatóhelyettes a hét két napján 

a telephelyen tart órát, így rendszeresen követi a telephelyen folyó munkát. 

A vezető a telephelyen helyt adó közismereti iskola igazgatójával rendszeresen telefonon és személyesen 

egyeztet a felmerülő problémákról. Részt vesz a telephelyen megrendezésre kerülő hangversenyeken, 

egyéb eseményeken.  

  

A fenntartó alapítvány kuratóriuma és az igazgató közötti kapcsolattartás: 

        a) ideje: heti rendszerességgel személyesen és telefonon 

        b) az adatváltást, ügyintézést, ügykezelés igénylő ügyekben telefonon, személyesen     

            és írásban is. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

Az iskola pedagógusai, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadónapokon, iskolai rendezvényeken 

rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy tanulói csoportokat érintő 

kérdésekben az iskola vezetősége tart kapcsolatot a szülői közösséggel és a szülői választmánnyal.  

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa 

tanévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontban tart fogadóórát. A szülői szervezetek részt 

vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében 

együttműködnek az adott feladatot végrehajtó pedagógus közösséggel. A pedagógusok a munka 

megismerésének segítése érdekében a szülőknek bemutatóórákat tarthatnak.  

 

Diákönkormányzattal való kapcsolattartás  

Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse elsősorban a 

diákmozgalmat segítő tanár, aki a gyűléseken részt vesz. A hatáskörileg illetékes igazgatóhelyettes 

tanévenként két alkalommal (a tanév indításakor, illetve a második félév során) a Diákközgyűlés 

értekezletein beszámol az iskola vezetősége által hozott fontosabb, tanulókat érintő intézkedésekről, 

illetve tájékozódik a diákönkormányzat munkájáról.  
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A diákönkormányzat vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő esetekben az 

iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze. Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a 

diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak.  

 

3. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

3.1. Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás 

3.1.1.       A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

Az iskola igazgatójának munkáltatója a fenntartó Fagler Ede Alapítvány. 

Az iskola pedagógusait, az oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottakat az igazgató nevezi ki, bízza 

meg, a munkáltatói jogokat felettük az igazgató gyakorolja. 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens 

kialakítását.  

3.2 A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

A tanítási napokon az igazgató és az igazgatóhelyettes a tanévre megállapított heti beosztás szerint 

tartózkodnak az iskolában. A beosztás napi bontásban  tartalmazza a vezetők beosztását. A beosztást ki 

kell függeszteni az iskola irodájában. 

3.3 A kiadmányozás szabályai 

A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. számára 

készült hivatalos irat. Hivatalos irat az intézmény csak kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozó 

engedélyével készülhet. Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető 

beosztású dolgozók rendelkeznek: 

 igazgató: minden irat esetében 

Az igazgató kiadmányozza: 

- A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása kivételével, az intézmény pedagógusaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

iratait; 

- Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat; 
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- Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és egyéb 

leveleket; 

- A közbenső intézkedéseket; 

- A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, 

illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

- Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és 

irattárazásának engedélyezésére az igazgató jogosult.  

- Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.  

- Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az igazgatóhelyettes 

 igazgatóhelyettes:  

- A tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos iratok esetében. 

 

Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával is. 

3.4 A képviselet szabályai 

Az iskola képviseletére az igazgató jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más 

személyre vagy szervezetre.  

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali 

intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési 

szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az igazgató helyett történő eljárásra feljogosítanak.  

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében, 

 tanulói jogviszonnyal, 

 az iskola és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, 

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 

 az iskola képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,  

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

 az intézményfenntartó előtt, 

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 

 nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szülői 

szervezettel, a diákönkormányzattal 
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 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az 

intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, az 

intézmény belső és külső partnereivel, 

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.  

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az igazgató vagy annak 

megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak szabályairól 

fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező 

személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői 

beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

3.5 Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés 

rendje 

Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint 

a gazdálkodási jogkört érintő ügyek kivételével – az igazgatóhelyettes, vagy annak akadályoztatása 

esetén az iskola erre a feladatra megbízott, munkaviszonyos pedagógusa helyettesíti. Az igazgató tartós 

távolléte esetén /tartós távollétnek minősül a legalább tíz napos folyamatos távollét/ az igazgató az 

igazgatóhelyettest, szükség esetén az egyik munkatársát általános igazgatóhelyettesi feladattal bízhatja 

meg, aki gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Erre írásbeli megbízást kell 

adni. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az írásban megbízott általános helyettes csak a gazdasági 

vezetővel együtt dönthet. A vezetőt akadályoztatása esetén operatív ügyekben az iskolatitkár is 

helyettesítheti, egyéb ügyekben nem dönthet. 

A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az igazgató 

írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint közzéteszi az 

iskola honlapján. 

3.6 Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

 Az igazgatói hatáskör átruházható az intézmény Igazgatóhelyettesére, kivételes esetben az 

iskolatitkárra. 
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 Az iskola nyitva tartásának idején felelős vezetői ügyeletet kell tartani. Az igazgató jelen nem 

létének idejére meghatalmazza az igazgatóhelyettest, vagy az iskolatitkárt. 

 

 Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyetteseire: 

- A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben való vezetői 

feladatok. 

- A munkavégzés ellenőrzése. 

- Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése. 

- A vizsgák szervezése. 

- Az iskolai dokumentumok elkészítése. 

- A statisztikák elkészítése. 

- A választható tantárgyak körének meghatározása. 

- A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése. 

- A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése 

és ellenőrzése. 

- Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. 

- Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés. 

- Személyi anyagok kezelése. 

- A munka felügyeletére, a munkaidő betartatására 

- A váratlan helyettesítések megszervezésére 

- Az üzenetek vételére és továbbítására 

 

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az igazgatóhelyettest teljes körű beszámolási kötelezettség 

terheli. Az átruházott feladat- és hatásköröket a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

 Nem hozhatnak döntést: 

- gazdasági kérdésekben 

- tanulói jogviszonyt érintő kérdésekben 

 

 Ezen kívül az állandó feladatokat – azok elosztásának rendje szerint –  

  koordinálják és felügyelik.  
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3.7     Értekezletek 

Az értekezletek összehívása az intézmény éves Munkatervében meghatározott időpontokban célszerűségi 

alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.  

 Alakuló értekezlet: Augusztus utolsó hetében az igazgató által kijelölt napon. 

 Tanévnyitó értekezlet: Augusztus utolsó hetében az igazgató által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet kell 

tartani. Ezen az igazgató ismerteti az új tanév feladatait és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó 

javaslatát, melyet az megtárgyal, kiegészít és határozatával elfogad. Itt fogadják el a tantárgyfelosztást és az 

órarendet is. 

 Félévzáró értekezlet: Eltérő rendelkezés hiányában január hónapban, a félév zárásakor kell megtartani. Ezen az 

igazgató vagy helyettese elemzi az első félév munkáját és tájékoztatást ad a második félév feladatairól. 

 Tanévzáró értekezlet: Tartható az utolsó tanítási napot követően a tanév rendjének megfelelően.  Ezen az 

igazgató összefoglaló elemzést nyújt a tanévről, melyben összegzi az igazgatóhelyettes a pedagógusok 

véleményét. Elemzi, értékeli az oktató-nevelő munka eredményességét, a munkatervi feladatok végrehajtását. 

 Nevelési értekezlet: Tanévenként legalább egy alkalommal a nevelőtestület nevelési értekezletet tart. Tárgya 

bármely aktuális nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz meg.  

Az értekezleteken a nevelőtestület szükség szerint határozatot, döntést hoz. 

Az értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben szerepel az értekezlet ideje, tárgya, témája, a hozzászólások, a 

határozatok számmal ellátva, melléklete az azon résztvevők jelenléti íve. 

Az igazgató rendkívüli nevelési értekezletet hívhat össze. Ezt három nappal korábban az értekezlet témájának 

megjelölésével kell összehívni. 

 Az értekezletek előkészítése, lefolytatása 

 Az elnöki teendőket az igazgató vagy helyettese látja el 

 Az értekezletre meg kell hívni (15 nappal korábban) – ha a témával   

         kapcsolatosan véleményezési jogkörük van – a DÖK és  a SZSZ képviselőit 

 A nevelőtestület értekezletet az iskola igazgatója készíti elő. A nevelőtestület   

         megtárgyalja a témával kapcsolatos (pl. Házirend) átfogó beszámolót 

 A nevelőtestület tagjai hozzáfűzik a témához véleményüket,  javaslataikat 

 A nevelőtestület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza 

 A szavazás akkor érvényes, ha a testület 50 %-a + 1 fő jelen van 

 Amennyiben a testület úgy dönt, az igazgató titkos szavazást rendelhet el 

 Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt 

 A határozatokat sorszámozni kell és nyilvántartásba venni 



 

 18 

 Az értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet 3 napon   

         belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az igazgató írja alá. 

4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI   

4.1. A pedagógusok közösségei 

4.1.1. Nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A tervek 

elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra 

időben megtörténik. Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. 

Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. 

(Knt.117.§-a határozza meg) 

A feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre. Véleményt 

nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési - oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben.  

Működésének és döntéshozatalának rendje: 

 a tanév során nevelőtestületi értekezleteken és munkaértekezleteken tárgyalja meg az aktuális 

ügyeket, döntését „Határozat”-ba foglalja. A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni: az 

iskolaigazgató,  legalább a tagok 1/3-ának, és a Szülői szervezet kérésére.                     

 A nevelőtestület az alapfokú művészeti iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  

 

Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 

 A pedagógiai program elfogadása. 

 Az SZMSZ elfogadása. 

 A házirend elfogadása. 

 Az iskola éves munkatervének elfogadása. 

 Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

 A továbbképzési program elfogadása. 
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 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. 

 A tanulók fegyelmi ügyei. 

 Az intézményi programok szakmai véleményezése. 

 Az igazgatói pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma. 

 A saját feladatainak és jogainak átruházása. 

Véleményt nyilvánít a következő ügyekben: 

 A különbözeti vizsga követelményeinek ügyében 

 A tantárgyfelosztás, feladatmegosztás ügyében 

 Egyes pedagógusok külön megbízásának során 

 Az igazgatóhelyettes megbízása, annak visszavonása előtt 

 A PP, SZMSZ és Házirend elfogadása előtt  

 

 Ezen túlmenően véleményezi, majd jóváhagyja a diákönkormányzat működési szabályzatát, és 

véleményezi a diákönkormányzat működésére biztosított anyagi eszközök felhasználását. 

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési jogkörét a 

pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében.  

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével - 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot 

jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A 

nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a 

jegyzőkönyvvezető, a nevelőtestület képviselője és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő 

írja alá. 

 

4.1.2. Szakmai műhelymunka 

 

Az intézményben az egy művészeti ágban, egy tanszakon tanító pedagógusok alacsony létszáma miatt az 

együttműködés az egész tantestületre jellemző így az intézményben szakmai munkaközösség nem 

működik. Tanszakok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett 

formában zajlik a hangversenyek, félévi meghallgatások és év végi vizsgák keretében. 
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Az Intézményi döntéshozatal előtt a nevelőtestületi megbeszéléseken javaslatokat tesznek a magasabb 

színvonalú szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka érdekében. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a tantestület komoly feladatot vállal. A tantestület tagjai egymás 

óráit látogatják, megbeszélik a tapasztalatokat, javaslatokat tesznek, egyeztetnek. 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény 

céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

 

Knt. 71.§, 1 bekezdés 

4.2. A tanulók közösségei 

4.2.1.  A diákönkormányzat 

Az iskola a diákok érdekeinek érvényesítésének elősegítésére, véleményük nyilvánítására 

diákönkormányzatot hoz létre. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű 

személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

A tanulók véleménynyilvánításának fóruma a diákképviseleti közgyűlés. Ezen a telephelyek, tanuló 

csoportok legalább l - l  tanulóval képviseltetik magukat. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje 

tartalmazza. A közgyűlés választja saját vezetőségét. 

A telephelyek és tanuló csoportok küldötteket delegálnak a DÖK vezetőségébe, amely évente legalább 

két alkalommal ül össze. Szükség esetén a vezetőség bármikor összehívható. 

(A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 120 § ).  

Az iskola a DÖK-öt működési hely, papír, számítógép, fénymásoló rendelkezésre bocsátásával támogatja. 

A DÖK az intézmény működésével, a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben javaslattal élhet.  

 Döntési jogkört gyakorol: 

- saját működéséről; 

- a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról; 

- hatáskörei gyakorlásáról; 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét: 

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a házirend elfogadása előtt. 
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A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri az 

iskolai diákönkormányzat véleményét.  

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

A diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzata szabályozza.  

 

4.3. A szülők közösségei 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény működését, 

munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezet működik.  

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Az iskola diákjainak szülei legalább öt képviselő útján tartják a kapcsolatot a szülői szervezet vezetőjével, 

akit az első vezetőségi ülésen maguk közül megválasztanak. 

Az Szülői Szervezet vezetősége évente legalább két alkalommal ülésezik, ahol véleményt nyilvánítanak, 

ill. egyetértési jogukat gyakorolják, valamint döntenek a törvényben megszabott, az iskolavezetés által 

rájuk ruházott kérdésekben.  

A szülői szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató 

munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját 

érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzatuk szerint működik. Döntési joga van saját 

működési rendjéről és munkatervéről. 

 Véleményalkotási, tanácsadói joga van:  

- az SZMSZ elfogadásakor és módosításakor 

- a házirend elfogadásakor és módosításakor 

- az iskola és a család kapcsolattartásának kialakításában 

- egyetértési jogot gyakorolhat az intézmény belső dokumentumai tekintetében 

- bármilyen kérdést feltehet az iskola életével kapcsolatosan 

- a Pedagógiai Program elfogadásakor és módosításakor 

. 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a 

szülői közösség véleményét.  
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5. A MŰKÖDÉS RENDJE 

5.1 A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

Az iskola adminisztrációs központja a Szeged, Fő fasor 68. szám alatt lévő iroda-együttes – az iskola 

székhelye - ahol az iskolavezetés és az iskolatitkár tartózkodik. 

Az iroda nyitva tartása: hétfő - péntek:  10-17 óráig 

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 8.00-tól 20 óráig tart nyitva. Ettől való eltérést 

eseti kérések alapján az igazgató engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt 

nyitva tartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási 

szünetek alatt a nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg, melynek ideje a 

hirdetőfelületeken kerül kifüggesztésre. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. A tanítás a saját és a 

bérelt helyiségekben folyik. A tanítási órák a házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében 

meghatározott rend szerint zajlik. 

A tanítási óra 12-20 óra között szervezhető a közismereti iskolák rendjéhez, a gyermek órarendjéhez 

alkalmazkodva. Úgy kell beosztani, hogy az ebédelésre, a kötelező pihenésre elegendő idő álljon 

rendelkezésre. Ügyelni kell arra is, hogy a távolabb lakó tanuló kötelező és főtárgyi órája lehetőleg 

kapcsolódjon. A beosztást a félévenként elkészülő órarend tartalmazza.  

A csoportos órák esetében 90 percnél hosszabb óra nem lehet. Ha a heti négy órát egy délután tartják 

meg, az órák között szünetet kell tartani. A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az 

óráról kihívni, vagy a tanítási órát más módon zavarni nem szabad. A tanítási órán a pedagóguson és a 

tanítvány(ok)on  kívül bárki (szülő, ellenőr) csak az igazgató engedélyével tartózkodhat. 

A tanuló a tanítási óra megkezdése előtt legfeljebb 10 perccel korábban érkezhet az iskolába. Mivel a 

pedagógus legalább 15 perccel korábban megérkezik, a gyermek nem marad felügyelet nélkül.  

A székhelyen folyó oktatás idejére ügyeletet kell biztosítani. Ügyeletet az igazgató, az igazgatóhelyettes, 

vagy az iskola zárásával megbízott tanár tart. A nyitva tartás és tanítás idején felelős vezetőnek 

tartózkodnia kell az épületben. 

A tanítási órát senki sem zavarhatja. Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) esetében 

igazgatói vagy helyettesi engedély szükséges. 

A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell átadnia a 

következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra.  

A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként határozza 

meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi 

tanulójára nézve kötelező. 
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5.1.1 A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje 

A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, kirándulásokon, múzeum- és színházlátogatásokon, 

valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az igazgató határozza meg. Az iskola 

törekszik arra, hogy kapcsolatot építsen ki más régiók és országok hasonló intézményeivel a kölcsönös 

tapasztalatszerzés céljából. Az iskola csoportjai tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek. Ezek: 

versenyeken, szerepléseken, koncerteken való részvétel, kiállítások meglátogatása, koncert, opera 

meghallgatása, stb.  

Az iskola törekszik arra, hogy tanulói részt vegyenek helyi, megyei, területi, országos megmozdulásokon, 

fesztiválokon, versenyeken. Gondoskodik arról, hogy az eredményes szereplésről az iskola minden tagja 

értesüljön. A diákok mellé az iskola kísérő tanárt biztosít. /20 tanulóként legalább 1 fő/. A kísérő tanárok 

költségéről az iskola gondoskodik. Ugyancsak az iskola gondoskodik a tanulmányi versenyeken, szakmai 

rendezvényeken, fesztiválokon résztvevő tanulók részvételi díjáról és útiköltségéről is. A művészeti 

csoportok esetében az iskola anyagi lehetőségeinek arányában járul hozzá a költségekhez. 

5.2 Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének beosztását 

az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban ellátandó 

feladatokat az igazgató határozza meg.   

A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között. 

Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. 

A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a pedagógus 

maga jogosult meghatározni. 

A tanár az órái kezdete előtt legalább 10 perccel köteles az iskolában megjelenni, és az óráit felkészülten, 

pontosan kezdeni és befejezni.  

Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell az iskola irodájába. Az iskolatitkár értesíti 

a hiányzásról az iskola vezetését akik megszervezik a helyettesítést. Az újbóli munkába állást jelezni kell 

legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig. 
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5.3 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-

oktatási intézménnyel 

Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak biztonsága 

érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek esetében, akik nem 

állnak jogviszonyban az iskolával. 

Az irodába jövő kollégák és idegenek – a nyitva tartáson kívül - a kaputelefon használatával tudnak bejut-

ni az épületbe.  

Az iskolába érkező idegeneket az iskolatitkár fogadja, aki ha úgy ítéli meg, hogy a látogató iskolában 

való tartózkodása nem kívánatos, akkor értesíti a vezetőt, és intézkedéséig megakadályozza a belépést.  

Az iskolában való tartózkodás szabályai: 

 A tanítási órák látogatására az igazgató vagy az ügyeletes vezető engedélyével kerülhet sor, az 

órák lényeges zavarása nélkül. 

 A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt tanteremben 

vagy a koncert helyszínén történik. 

 Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző 

szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az 

oktatómunka rendjét. 

 A gyermekét órára kísérő szülő az előtérben várhatja meg az óra befejezését. 

A Knt. értelmében a szülő kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai, 

egyéb alkalmazottai és tanulói emberi méltóságát és jogait.  

5.4 Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak 

és alkalmazottainak be kell tartaniuk.  

 

6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

6.1 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. 
Az intézmény működése szempontjából az alábbi külső partnerek a legmeghatározóbbak: 

     a. kapcsolattartás a fenntartó Alapítvánnyal 
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            -biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

     b. kapcsolattartás a társiskolákkal 

az iskola igyekszik élő, jó kapcsolatot tartani a város zeneoktatási intézményeivel, az általános 

iskolákkal, testvériskolákkal a kölcsönös tapasztalatcsere, a szakmai színvonal összehangolásának 

céljával. Részt vesz az iskolák által szervezett versenyeken, továbbképzéseken, maga is szervez 

alkalmakat. 

     c. kapcsolattartás szakmai szervezetekkel 

Az iskola tagja a Magyar Zene- és Művészeti Iskolák országos szervezetének, az igazgató 

 tagja a KÓTA szegedi elnökségének. 

     d. kapcsolattartás a település szervezeteivel 

          A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 
Kapcsolatot ápol az Oktatási Hivatallal, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Szegedi 

Pedagógiai Oktatási Központtal, Művelődési Házakkal, AGÓRA, Ifjúsági Házzal. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. Az intézmény terveinek elkészítése 

során egyeztet az érintett külső partnerekkel. Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú  

partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. Az intézkedési tervek kialakításába és 

megvalósításába az intézmény bevonja külső partnereit. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt 

módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Az intézményben használt információátadás módja 

szóbeli, digitális és papíralapú is.  

 
Az intézményvezető és helyettese szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével kapcsolatban álló 

intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. 

A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hivatal 

irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-szakmai 

ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai együttműködnek az ellenőrzést végző 

tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és 

értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és 

értékelését.  

6.2  Belső kapcsolatok 

      a) az iskolavezetés kapcsolattartásának rendje a Szülői Szervezettel és a DÖK-kel 

         Az iskolavezetés – a két szervezet meghívására – részt vesz azok munkaterv szerinti ülésein.  

           Kérésre beszámol az iskola életének különböző eseményeiről, gondjairól. Véleményüket kéri  
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           a törvény által előírt esetekben. 

       b) a székhely és a telephely közötti kapcsolattartás rendje   

       c) A fenntartó alapítvány kuratóriuma és az igazgató közötti kapcsolattartás 

 Részletesen lásd: 2.2.2. fejezetben 

7. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE  

7.1   A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok  

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének 

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös 

tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű ünnepélyeken, 

rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező.  

A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslata alapján – az igazgató dönt. 

Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül. A pedagógusok felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi 

öltözékben való megjelenés kötelezettségére.  

 

Iskolai szintű ünnepélyek:  

Tanévnyitó 

Tanévzáró 

Csoportkeretben megtartott ünnepélyek:  

október 1. – Zene világnapja 

7.2   Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 

 Őszi meghallgatás október végén. 

 Muzsikáló december, ezen belül karácsonyi hangversenyek december hónapban 

 Tanár-diák koncert, Újévi koncert 

 Családi zenés délután 

 Vendégünk egy zeneművész 

 Házi verseny  
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 Szolfézs bemutatók 

 Kamarahangverseny  

 Tanszaki hangversenyek - május hónapban 

 Tanév végi vizsgák 

 Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás az utolsó tanítási napot követően 

 Kiemelkedő jelentőségű évfordulókról – zeneszerzők születésnapja, Zene Világnapja, stb. – történő 

megemlékezések. 

 Megyei versenyek szervezése 

8. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

8.1    Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való 

tartózkodás során meg kell tartaniuk 

Az iskolai alkalmazottak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében és baleset esetén: 

Az intézmény kísérőt alkalmaz a tanulók balesetmentes közlekedésének érdekében. 

A tanárnak meg kell győződnie arról, hogy a tanulók megértették-e az oktatás során elhangzottakat és 

azokat tudják-e alkalmazni. A munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtörténtét írásban rögzíteni kell a 

balesetvédelmi naplóban.  

A csoportot oktató tanárok minden tanév első óráján a tanulókat általános baleset-megelőzési, munka- és 

tűzvédelmi oktatásban részesítik. Ezt a tájékoztató füzetben is dokumentálni kell. 

A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési, munkavédelmi és tűzvédelmi 

ismereteket elsajátítani és alkalmazni. A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot. 

A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát. 

Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és a sérültek további ellátását 

elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó láda az irodában van elhelyezve. 

Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásai érvényesek. 

A tanár által készített szemléltető és egyéb eszközök balesetmentességéről a bevitel és engedélyezés előtt 

az igazgatóhelyettesnek meg kell győződnie. 

A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza.  
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8.1.1. Balesetvédelem, munkavédelem, iskolai védő, óvó rendszabályok 

Az iskola vezetése és tanárai mindent megtesznek azért, hogy a gyermekeket megvédjék a balesetektől. 
Az igazgató feladata: megfogalmazni a védő- óvó intézkedéseket. 
A főtárgyi ellenőrzőbe bekerül: „Baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesült", amit a szülő kézjegyével 
ellát.  
 
A tanuló baleseteket előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A balesetet ki kell vizsgálni, a 
vizsgálatról készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a kormányhivatalnak. 
 
Ugyancsak a csoportos órák tanárai tájékoztatják a tanulókat - az órák helyszínét biztosító tűzvédelmi és 
bombariadó esetén megfogalmazott szabályaihoz alkalmazkodva - a tűzriadó ill. bombariadó esetén 
betartandó szabályokról, a menekülési útvonalakról. Ezek: a riadó elhangzása után az épületet a 
legrövidebb időn belül, a legrövidebb útvonalon el kell hagyni. 
Baleset, rosszullét esetén mentőt kell hívni. 
Részletes leírás a Balesetvédelmi szabályzatban (Konkrét tennivalók baleset és tűz esetén) és a 
Tűzvédelmi szabályzatban található. 
 

8.2.    Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  

Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai, társadalmi, 

egészségügyi eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható vagy valós következményeire 

nézve rendkívülinek tekinthetők. 

Ilyen esetekben az igazgató vagy az ügyeletes vezető intézkedései arra irányulnak, hogy a tanulók és az 

alkalmazottak testi épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és környezetében lévő vagyontárgyak 

védelme a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben biztosítva legyen. A rendkívüli események 

körébe tartozik a bombariadó is. Az esemény bekövetkezésekor - amennyiben annak jellege indokolja - az 

első feladat az iskola kiürítése, amelyet az igazgató vagy az ügyeletes vezető rendelhet el. A kiürítésről 

szóban értesülnek az alkalmazottak és a tanulók. A kiürítés alatt a csoportok azonnali, rendezett 

elvonulását az órát tartó tanárok felügyelik, a náluk lévő iskolai dokumentumok mentésével együtt. A 

kiürítést, a tűzriadó esetére minden helyiségben kifüggesztett elvonulási útvonalon kell végrehajtani. A 

kiürítés után az épületbe semmilyen indokkal nem lehet visszatérni. A kiürítés kezdetén és az épületből 

való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell tartani. A kiürítéssel párhuzamosan az iskola igazgatója vagy 

ügyeletes vezetője szükség esetén értesíti az illetékes hatóságot és az iskola fenntartóját.  

Bombariadó esetén, amennyiben az telefonon érkezik, az ügyeletes vezető bejelentés valóságtartalmának 

vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadóról a rendőrséget kell értesíteni. 

Engedélyük nélkül az épületbe visszatérni nem lehet. 
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A kiesett tanítási órák pótlására az általános szabály az, hogy a kiürítés időpontjától számított három óra 

múlva a megszakított órával folytatódik a tanítás. Amennyiben valamilyen nyomós ok miatt az általános 

szabály nem alkalmazható, akkor az igazgató intézkedik a pótlás módjáról. 

9. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka átfogó 

ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a munka hatékonyságának emelése. 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, s hatékony működtetéséért az intézmény vezetője felelős. Az 

intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzésre kerül sor. A nevelő 

oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató felelős.  Az 

ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évenként elkészítendő ellenőrzési terv 

tartalmazza. Az ellenőrzési tervet minden pedagógus megismerheti. Az ellenőrzési tervben nem szereplő 

eseti ellenőrzés lefolytatásáról az igazgató szükség esetén dönt. Részletesen az SZMSZ VII. melléklete és 

a Munkaterv 9. sz. melléklete tartalmazza. 

A tanév végén az iskola éves működéséről az igazgató összefoglaló beszámolót készít, amit eljuttat a 

fenntartónak is. A fenntartó ez alapján elkészíti az iskola működéséről véleményét, melyet a honlapon 

nyilvánosságra kell hozni. 

Az  iskola vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy  a belső ellenőrzés  rendszeresen áttekintse az iskola 

működését.  Az értékelésben és ellenőrzésben  a vezetők mellett közre kell működni a pedagógusoknak is. 

A nevelő-oktató munka  belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanítási órán kívüli 

foglalkozásokra, produktumokra, a tanítás során keletkezett dokumentumokra is. 

9.1   A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak 

 az igazgató és helyettese 

 a szaktanárok külön megbízás alapján 

 szakértők 

 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár munkáját. Ennek egyik eszköze a 

beszámoltatás. Az igazgatóhelyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő 

területen végzi. 
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9.2   Az ellenőrzés módszerei 

 a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások (beszámolók, hangversenyek, egyéb szakmai 

versenyek ) látogatása 

 a tanulók által készített munkák vizsgálata 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 vizsgák 

Az általános tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi értekezleten 

összegezni és értékelni kell. 

Az igazgató rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Kérheti a rendkívüli ellenőrzés megtartását a szülői 

közösség is.  

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal. Az értékeléshez az 

esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős feladat vagy 

utasítás is kapcsolódik. Az általánosítható tapasztalatok összegzésére nevelőtestületi értekezleten kerül 

sor. 

9.3  A szakmai munka segítése 

Az iskolavezetés köteles gondoskodni a pedagógusok szakmai segítéséről.  

Rendszeresen, a tanévben 2 alkalommal helyi továbbképzést szervez. (belső továbbképzés, meghívott 

előadók) A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok 

aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői program a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési 

terv stb. aktuális céljai, feladatai.) 

 

9.3.1.  Ezek formái 

 továbbképzési lehetőségek – köztük a pedagógusok kötelező 7 éves továbbképzésének – 

kihasználása 

 házi továbbképzések, bemutató órák szervezése 

 szakmai, módszertani beszélgetések szervezése 

 a pedagógiai programban foglaltak végrehajtásának előkészítése, figyelemmel kísérése 

 tanulói versenyek megszervezése, versenyekre való felkészítés 

 szakterülethez kötődő tudományos tevékenység figyelemmel kísérése 

 az elért eredmények publikálása 

 más iskolákkal történő kapcsolatok kialakítása, szervezése 
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9.3.2. A pedagógusmunka értékelésének szempontjai 

 hogyan felel meg a munkaköri leírásban megfogalmazottaknak 

 hogyan végezte, segítette az éves munkatervben megfogalmazott feladatokat 

 a szakmai munka eredményessége – versenyek, vizsgák, hangversenyek a tanítványok sikeressége 

10.   A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI 

ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYA 

10.1 Az egyeztető eljárás részletes szabályai 

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a tanulói 

jogviszonyukból fakadó kötelezettségük vétkes megszegése és/vagy az iskolának okozott kár 

megtérítésének megállapítása során. A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat 

szolgál. 

Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: 

 az igazgató; 

 az igazgatóhelyettes; 

 a szaktanár. 

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató jár el. 

A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató három hónapon belül dönt, amelyet határozat formájában 

írásba kell foglalni.  

A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az 

Intézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás 

lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

A fegyelmi eljárás lefolytatásáért az iskola tanulói fegyelmi bizottsága felelős, amelynek mindenkori 

elnöke az igazgatóhelyettes.  
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Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy lehetőség van eredményes egyeztető tárgyalásra, 

akkor kezdeményezheti annak megindítását. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal 

a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. Amennyiben az 

egyeztető eljárás lefolytatására lehetőség van, arról a fegyelmi bizottság vezetője írásban tájékoztatja a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt), az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére.  

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül 

írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás 

lefolytatását nem kérik, továbbá az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást 

folytatni kell. Amennyiben a kötelességszegés már legalább harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a 

tanulónál, a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.  

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

megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás 

mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra 

fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő 

fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a 

sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait 

és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló közösségében meg lehet vitatni, továbbá az 

írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  

Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél elfogad. Személyét az 

igazgató közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője is 

felkérhető az egyeztetés levezetésére. 

Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:  

Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az igazgató tűzi ki, az egyeztető eljárás 

időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről 

elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

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

zavartalan tárgyalás feltételei.  

Az egyeztetéssel megbízott pedagógus az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

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

tisztázása és a felek álláspontjának közelítése. 
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Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás, 

lehetőség szerint 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 

Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt 

felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 

Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló csoportjában 

kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető 

legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 

Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél 

sem ragaszkodik. Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor vagy az nem vezetett 

eredményre, akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a kötelezettségszegés óta három hónap 

már eltelt. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú 

tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 
esetben - a vétség súlyára tekintettel - el lehet térni.  

A tanulóval szemben a következő fegyelmi intézkedés adható: 

    -szóbeli figyelmeztetés 

    -írásbeli szaktanári figyelmeztetés 

    -írásbeli igazgatói figyelmeztetés  

Az intézkedés menetét és formáját a Házirend 12. o. tartalmazza. 

 
A fegyelmi eljárást az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint folytatja
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11.   AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

11.1.    A nyomtatványok hitelesítésének szabályai 

a)   A nyomtatványokat az igazgató aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesíti. Tartós távolléte 

esetén az általa megbízott helyettesítőre hárul ez a feladat. 

b)  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése 

 Az iskola által elektronikus úton előállított iratok: 

 Beiratkozási lap, az iskolába történő új nővendékek beiratkozáshoz, szülői 

nyilatkozattal, az iskola által az oktatás céljára biztosított feltételekkel, a térítési és 

a tandíj mértékével és a befizetés idejével, a szülők által beszerzendő oktatási 

segédletekről szóló tájékoztatóval.  

                Gyűjtője az igazgatóhelyettes. 

 Jelentkezési lap a régi növendékek számára a következő tanévre, a beiratkozási 

lappal azonos tartalommal. 

                Gyűjtője a főtárgy tanár, aki azt átadja az igazgatóhelyettesnek. 

 Fotónyilatkozat 

                        Gyűjtője a főtárgy tanár, aki azt átadja az igazgatóhelyettesnek. 

 Szülői nyilatkozat 

Gyűjtője az igazgatóhelyettes. 

c)   Excel táblázat a tanulók összes adatának nyilvántartásával, leszűrhető formában. 

         Elkészítője: az iskolatitkár, hitelesíteni nem kell, mert házi használatra készült. 

d) KIR adatszolgáltatás – kezelője az igazgató és az iskolatitkár 

e) Tanulói és pedagógus névsor – papír alapon is a fenntartó alapítványon  keresztül a MÁK-hoz       

      való továbbítás céljából 

     Hitelesítője az igazgató és a fenntartó, továbbítja az iskolatitkár 

 f) Októberi statisztika – papír alapon is irattárba helyezve 

        Készítője: igazgató és iskolatitkár 

g) Pedagógus nyilvántartási lap 

  Készítője: Igazgató 
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h) Egyéni és összesített órarend 

i) Tantárgyfelosztás 

j) Beiskolázási terv 

k) Továbbképzési program 

l) Éves munkaterv 

Ezen dokumentumok elkészítői, kezelői: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár.  

Hitelesítője: igazgató, iktatásban történő tárolásukról az iskolatitkár gondoskodik. 

11.2.  Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti 

gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

 A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 

hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

 

A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési rendje: 

 El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a 

hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző 

lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni. 



 

 

36  

11.3   Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok 

beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag 

a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem 

engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót az iskolatitkár őrzi. A mások által 

megismert jelszót azonnal le kell cserélni. 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott 

kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó 

személyesen felel. 

12.  A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az iskola 

alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján, a 

„Dokumentumok” menüpont alatt.  

A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy nyomtatott 

példánya megtalálható a fenntartónál, az iskola irodájában. A nyitvatartása alatt, minden érdeklődő 

helyben tanulmányozhatja a dokumentumokat. 

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola 

igazgatójától és az  igazgatóhelyettestől, előzetesen egyeztetett időpontban. 

12.1   A tanulók tájékoztatásának rendje, formája 

A tanév megkezdésekor az iskola tájékoztatja a tanulókat és szüleiket a tanulói jogviszony 

létrejöttéről (írásban), a tanév menetéről, valamint a  Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend, 

az éves munkaterv megtekintésének lehetőségéről, helyéről. Az a tanuló, aki nem rendelkezik 

internetes hozzáféréssel, kérésre nyomtatott formában a Házirendet kézhez kapja. 

A meghallgatások, vizsgák, szereplések időpontját az ellenőrzőbe kell a főtárgy tanárának beírni. A 

hangversenyekről, egyéb szereplésekről meghívók útján tájékoztatjuk a tanulókat és szüleiket. 
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A tanulók rendszeres tájékoztatását a feladatellátási helyeken elhelyezett hirdetőtáblák szolgálják. 

Ki kell tenni minden olyan döntést, amely érinti a tanulókat. 

A tanulók az őket érintő kérdésekben a DÖK-höz, a pedagógusokhoz és az igazgatóhoz 

fordulhatnak. 

12.2 Információátadás az intézményben 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszer (eljárásrendszer) került 

kialakításra. Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 

kommunikáció. Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan 

eljutnak a munkatársakhoz. (munkalevelek, megbeszélés, értekezletek formájában) 

Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos 

információcseréről és együttműködésről. 

13. AZ ISKOLAI KÖNYV-, KOTTA-, ZENEMŰ-, ESZKÖZ- ÉS HANGSZERTÁR 

MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

A tankönyvek, eszközök, és a tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a 

pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

Az iskola leltári tárgyainak, készletének kezelője az iskolatitkár. A kottatár és a könyvtár kezelője a 

könyvtáros. Mivel az alapfokú művészeti iskola sajátos iskola, az iskolai könyv-, kotta és 

hangszertárban nincs folyamatos forgalom.  

A tanév első hetében folyamatosan – munkaidejében – a tanárok és tanulók rendelkezésére állnak a 

hangszerek és kották kiadásának, kölcsönzésének ügyében. Az év további időszakában a hét egy 

napján kijelölt időszakban lehet a kölcsönzési ügyleteket (visszaadás, újabb kérés) bonyolítani. Az 

iskola tanárait megilleti az a jog, hogy a könyvtáron keresztül megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket és informatikai eszközöket. 

Az iskolai könyvtár SZMSZ-e szabályozza működésének igénybevételének szabályait. E rendelet 

határozza meg azokat az elvárásokat, amelyeket minden iskolai könyvtár működésekor be kell 

tartani, és az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni. Általános érvényű elvárás, hogy a 

könyvtárat, hangzóanyagtárat, hangszertárat folyamatosan karbantartani és gyarapítani kell. 
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13.1.A hangszerkölcsönzés rendje 

 

A Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskolában azok a tanulók, akiknek nincs lehetőségük saját  

hangszer vásárlására, az intézmény hangszerállományából kölcsönözhetnek fúvós (furulya, fuvola, 

oboa, klarinét),  

vonós (hegedű, cselló) és akkordikus (gitár) hangszereket megfelelő feltételek mellett:

 A főtárgy tanár a felmerülő igények alapján átveszi a hangszert az iskolatitkártól az 

iskola hangszerleltári készletéből.

 Az iskolatitkár a kikölcsönzött hangszerekről nyilvántartást vezet.

 A növendék, (kiskorú esetében a szülő) kötelezvényt tölt ki, melyben felelősséget 

vállal a kölcsönzési idő alatt a hangszer állagának megóvásáért, illetve az esetleges sérülések 

helyreállításáért. 

 Vállalja az időközben keletkező hiányosságok pótlását.

 A hangszert és tartozékait a zeneiskola felszólítására bármikor köteles 

visszaszolgáltatni. 

 A tanév végén pedig külön felszólítás nélkül, legkésőbb június 20-ig köteles 

visszaszolgáltatni a hangszert.

 Az iskolatitkár nyomon követi és ellenőrzi, hogy a megfelelő leltári számmal ellátott 

hangszerek visszakerüljenek az intézménybe. 

A hangszerkölcsönzésnek anyagi vonzata nincs. 

14.  TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Az alapfokú művészeti iskola szolgáltatásai tandíj illetve térítési díj fizetése mellett vehetők igénybe.  

Ennek szabályait, a mindenkori költségvetési törvény és az intézményfenntartó költségvetésének 

függvényében a fenntartó határozza meg. Mértékéről, az adható kedvezményekről, a befizetés 

módjáról az igazgató dönt. A tandíjat ill. térítési díjat az adott tanévben a jelentkezési lapon 

meghatározott ideig kell befizetni.   
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Az a tanuló, aki 6. életévét nem érte el, ill. 22. életévét betöltötte, tandíjat fizet. Ugyancsak tandíjat 

fizet aki még nem tanköteles, avagy a tankötelezettség megszűnése után, ha nincs tanulói 

jogviszonya. Aki két szakon tanul, annak az egyik szakon tandíjat kell fizetnie. Ennek mértékét a 

mindenkor érvényes  költségvetési törvény ismeretében az intézmény határozza meg. A 

tandíj/térítési díj – külön írásbeli kérésre - részletekben is fizethető, ha az iskola igazgatója ehhez 

engedélyt ad. 

A tandíj/térítési díj befizetésének végső határideje: a II. félév utolsó tanítási napja.  

Kimaradás esetén a tandíj/térítési díj időarányosan kerül visszafizetésre.  

A befizetés a fenntartó alapítvány által kiállított számla ellenében történik.         

Részletes leírás a „Térítési díj és tandíj fizetési szabályzatban” található. 
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15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

15.1   Az SZMSZ hatálybalépése 

A SZMSZ ......... év .................. hó ........ napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg 

érvényét veszti a ......... év .................. hó ........ napján készített (előző) SZMSZ. 

 

 

 

15.2   Az SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha 

módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, a szülői szervezet. A 

kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási 

eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

igazgató 

P.H. 
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15.3   Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó ......... 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát 

jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben 

gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

diákönkormányzat vezetője 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

 

A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet ......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen szervezeti és 

működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

szülői szervezet képviselője 

 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ napján 

tartott értekezletén elfogadta. 

 

............................................. 

nevelőtestület képviselője 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az 

elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a 

jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
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15.4   Fenntartói és működtetői nyilatkozat 

Jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések:  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... 

(fejezet és címmegjelölések) 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

............................................. 

fenntartó  

(A fenntartói értesítés helye a szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyó határozatról.) 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet 

A SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,  

 A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

 A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről, 

 A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

 229/2012.(VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 

szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról, 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

módosításáról, 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről, 

 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 

 A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, 

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

intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet), 

 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról, 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet, 

 A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) 

OKM rendelet, 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, 

 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 
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2. sz. melléklet   

AZ SZMSZ MELLÉKLETEI 

 

I. melléklet: Tanügyi nyilvántartások 

II. melléklet: Alkalmazandó záradékok 

III. melléklet: Adat nyilvántartási , adatvédelmi szabályzat 

IV. melléklet: Könyvtár szervezeti és működési szabályzata és gyűjtőköri szabályzata 

V. melléklet: Konkrét tennivalók baleset és tűz esetén 

     VI./1. melléklet: Finanszírozási szabályzat 

     VI./2. melléklet: Pénzkezelési szabályzat 

     VI./3. melléklet: Egy főre eső ráfordítás kiszámítása 

     VI./4. melléklet: Bizonylati szabályzat 

     VI./5. melléklet: Térítési és tandíjfizetési szabályzat  

     VI./6. melléklet: Selejtezési szabályzat 

     VI./7. melléklet: Leltárkészítési és leltározási szabályzat 

     VI./8. melléklet: Számlarend 

VII. melléklet: Belső ellenőrzési szabályzat 

VIII. melléklet: Ügyirat kezelési, iratkezelési szabályzat 

IX.  melléklet: Irattári terv 

X. melléklet: Munkavédelmi szabályzat 

     X./1. melléklet: Egyéni védőeszköz 

     X./2. melléklet: Anyagmozgatási irányelvek 

     X./3. melléklet: Elsősegélynyújtás oktatási jegyzet 

     X./4. melléklet: Kémiai kockázatbecslés  

     X./4/a melléklet: Kémiai kockázatbecslés  

     X/5 melléklet: Foglalkozás egészségügyi 

     X/6 melléklet : Munka és tűzvédelmi oktatási tematika 

     X/6/a  melléklet : Munka és tűzvédelmi oktatási tematika 

     X/7 melléklet: Munkavédelmi kockázatbecslés      

     X/7/a  melléklet: Munkavédelmi kockázatbecslés       

XI. melléklet: Tűzvédelmi szabályzat 

XII. melléklet: Balesetvédelmi szabályzat 

XIII. melléklet: Gyakornoki szabályzat 

XIV. melléklet: Mentori szabályzat 
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XV. melléklet: Esélyegyenlőségi program és terv  

XVI. melléklet: Pedagógusok teljesítményértékelésének eljárási szabályzata 

XVII. melléklet: Tantestületi határozathozatalának eljárásrendje 

XVIII. melléklet: Számítástechnikai és szoftvervédelmi szabályzat 

XIX. melléklet: Reklámszabályzat 

XX. melléklet: Vizsgaszabályzat 

XXI. melléklet: Bélyegző nyilvántartás 

XXII. melléklet: Szabadságolási terv 

XXIII. melléklet: Munkaszerződések 

XXIV. melléklet: Munkaköri leírások 

XXV. melléklet: Etikai kódex 

XXVI. melléklet: Honvédelmi intézkedési terv 

XXVII. melléklet: Honvédelmi Intézkedési terv 

XXVIII. melléklet:  Panaszkezelési Szabályzat 

XXIX. melléklet: Járványügyi eljárásrend 

 

 


