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BEVEZETÉS  

A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok 

előírásainak figyelembevételével meghatározza egy adott intézmény szervezeti felépítését, 

működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

rendelkezéseket.  

Intézményi adatok 

Az intézmény neve:   Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény típusa:  alapfokú művészetoktatási intézmény  

OM azonosítója:   202982 

KK azonosító:    HB1901 
Az intézmény jogállása:  A Berettyóújfalui Tankerületi Központ származtatott jogi 

személyiséggel és szakmai önállósággal rendelkező egysége 

Székhelye:   Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

Címe:    4150 Püspökladány, Petőfi u. 40. 

Telephely:   Petőfi Sándor Általános Iskola 4150 Püspökladány Petőfi út 9. 
                   Petőfi Sándor Általános Iskola 4150 Püspökladány  
Bajcsy-Zsilinszky u.3-5. 
                   Kálvin Téri Általános Iskola 4150 Püspökladány Kálvin tér 8. 
                   Petritelepi Általános Iskola 4150 Püspökladány Karcagi u.28. 
                   Dorogi Márton Művelődési Ház Tagintézmény 4150 Püspökladány  
                   Bajcsy Zsilinszky u.2/2. 
                  Móricz Zsigmond Általános Iskola 4173 Nagyrábé Rétszentmiklósi u.2/2. 
Szakmai alapdokumentum nyilvántartási száma: K12711 
Szakmai alapdokumentum módosításának kelte: 2018. 10. 31.  
Az intézmény fenntartója és működtetője:  Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
Címe:       4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 17-19. 
Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:  Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
Címe:       4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 17-19. 
Az intézmény létesítésének éve:   1959 
 
A SZMSZ célja  

A nevelési-oktatási intézmény jogszerű működésének biztosítása, a művészeti nevelő munka 

zavartalan működésének garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási 

rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. 

A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvénysülése az intézményben. 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata, hogy olyan – a 

magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő – iskolai szervezetet és működést hozzon 

létre, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, 

valamint, az ott meghatározott feladatok végrehajtását.  
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Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az 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 

. 

Az intézmény működését meghatározó alapdokumentumok  

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik a következő dokumentumokhoz:  

 

 Szakmai alapdokumentum   

 Pedagógiai program (nevelési program és a helyi tanterv)  

 Házirend  

 Éves munkaterv 

 Belső szabályzatok 
 

Az SZMSZ területi, időbeli hatálya 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, valamint az 

intézménnyel kapcsolatban álló személyekre. 

A Szervezeti Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el. 

 

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak:  

1. szülői szervezet 
2. diáktanács 
3. intézményi tanács 

 

Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ visszavonásig 

érvényes. 
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1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 

 

1.1.  Az iskola szervezeti ábrája 
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1.2. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 1.2.1. Az intézmény szervezeti egységei: 

Intézményvezető 

A művészeti iskola élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 

Az intézményvezető, 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 hatáskörbe.  

Feladatát a vonatkozó jogszabályokhoz igazodva munkaköri leírása szerint látja el. Az igazgató 

felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai 

programját, képviseli az intézményt. 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője közvetlenül irányítja az intézményvezető-helyettesek 

munkáját, és az iskolatitkárt. Felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a 

nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért. 

Kapcsolatot tart a szakszervezettel, a diáktanáccsal, a szülői szervezettel, biztosítja a 

működésük feltételeit. 

 
Intézményvezető-helyettes 
 
Az intézményvezető-helyettes az igazgató közvetlen munkatársa, tevékenységét az 
intézményvezető irányítása mellett látja el. Részletes feladatait az SZMSZ melléklete szerinti 
munkaköri leírás tartalmazza. Feladatát a szervezeti ábra szerinti megosztásban látja el, további 
feladatait az intézményvezető határozza meg. 2018 szeptemberétől két intézményvezető-
helyettes – megosztott munkaköri leírás szerint - segíti az intézményvezető munkáját. 
 
Nevelőtestület 

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

Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak közössége. A nevelőtestület évente két alkalommal beszámoló értekezletet, 

évente két alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv 

tartalmazza.  

Szakmai munkaközösségek 

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos 

nevelési feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában öt munkaközösség 

működik. Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott intézményünkben: 
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• Iskolatitkár 
 
Feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. Szervezeti egységhez való tartozását az iskola 
szervezeti ábrája mutatja. 
 
Diáktanács 

A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére Diáktanácsot hozhatnak 

létre. 

A Diáktanács tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A Diáktanács 

véleményét a nevelőtestületi értekezleten egy diáktanácsot segítő tanár képviseli. A 

nevelőtestület értekezletére a választott diákképviselő is meghívható. A diáktanács munkáját 

segítő pedagógus az igazgatóhelyettessel tartja a kapcsolatot a szervezeti ágrajz szerint. 

 
Szülői Szervezet 

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

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szülői 

Szervezet működik. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a Szülők Szervezetének az SZMSZ vagy jogszabály 

véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. 

A Szülők Szervezetének képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet, véleményezéssel érintett 

napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény Szülői Szervezete részére az 

iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal tájékoztatást ad az intézmény 

munkájáról. 

 

Intézményi Tanács 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. 
Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a 
delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola igazgatója bízza meg. Az iskola és az 
Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola igazgatója felelős. Az igazgató félévente 
beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak. 

 
1.2.2. A belső kapcsolattartás rendje 
 

Vezetők kapcsolattartása 

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

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; 

 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői 

megbeszéléseken; 

 az igazgató és az igazgatóhelyettesek munkanapokon történő meghatározott rend 

szerinti benntartózkodása során; 
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 az igazgatóhelyettesekkel és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő 

munkamegbeszélések útján; 

 az igazgató, vagy az igazgatóhelyettesek részvételével zajló szakmai munkaközösségek 

munkamegbeszélésein; 

 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.  

 

A felsoroltakon kívül az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve a főtárgy-

tanárok (osztályfőnökök), a munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös 

értekezletet. Ezek biztosítják a rendszeres információcserét az iskola vezetősége és a 

munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök között. Egyszersmind biztosítják az egyes 

munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, információcseréjét is. 

 

Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás 

A szakmai munkaközösségek, folyamatosan kapcsolatot tart a diákkörökkel. A kapcsolattartás a 

tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, iskolai művészeti programok, alkalmával valósul meg. 

Szakmai közösségek kapcsolattartási, tájékoztatási formái: 

- Alkalmazotti közösségi értekezlet 

- Tantestületi értekezlet 

- Osztályozói értekezlet 

- Tanszakvezetői értekezlet 

- Tanszaki értekezletek 

- Szülői Munkaközösségi, tanszaki szülői, szaktanári szülői értekezlet 

- Diákköri értekezlet 

- A Közalkalmazotti Tanács értekezletei 

- Szakszervezeti értekezlet 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadónapokon, 

iskolai rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy 

tanulói csoportokat érintő kérdésekben a főtárgy-tanárok, illetve az iskola vezetősége tart 

kapcsolatot a szülői közösséggel és a szülői választmánnyal.  
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Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa 

tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – két alkalommal 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 munkaközösségek a pedagógusok munkája 

megismerésének segítése érdekében a szülői szervezet számára bemutatóórákat tarthatnak.  

A szülőkkel a főtárgy-tanárok tartanak kapcsolatot.  

A Szülők Szervezetének iskolaszintű képviselőjével az intézményvezető tart kapcsolatot 

A Szülők Tanácsa iskolaszintű képviselőjével az intézményvezető tart kapcsolatot. A Szülők 

Tanácsának képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet, véleményezéssel érintett napirendi 

pontjának tárgyalásához meg kell hívni. 

Az intézmény Szülői Tanácsa részére az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

 
2.1. Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás 

 

Igazgató 

Az iskola igazgatója gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka törvénykönyvében 

és a közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört, és ellátja az ezzel összefüggő 

feladatokat. Az intézmény egyszemélyi felelőse, hatáskörébe tartozik az iskola teljes szervezete. 

Egy igazgatóhelyettes segíti az iskola vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. 

Az iskolavezetés feladatai a következő területek szerint csoportosíthatók: 

• pedagógiai 

• munkaügyi 

• gazdálkodási 

• tanügy-igazgatási 

 
Jogköre: 

1. Gyakorolja a Klebelsberg Központ által ráruházott jogköröket. 

2. Első fokon dönt azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, amelyeket a törvények és 

más jogszabályok hatáskörébe utalnak.  

3. Tanulói fegyelmi ügyekben az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója. 

4. Szabályozza az iskolai szervezet működését, továbbá az iskolai élet belső rendjét.  
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5. Meghatározza az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait, az 

ügyvitel rendjét és ennek keretében a szerződéskötésekre, levelezésre és aláírásra, az 

iskola képviseletére jogosultak körét.  

6. Ellenőrzi az iskolai nevelő-oktató munkát, az iskola ügyvitelét, szervezeteinek és 

közösségeinek működését.  

7. Intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor.  

8. Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a KK által meghatározott 

esetekben az aláírási jogkörét.   

9. Dönt – kérelem esetén – rászorultság alapján, a tanulók térítési díjának csökkenéséről, 
illetve mentességéről.  

  
Feladatai: 

• Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát. 
• Kapcsolatot tart és együttműködik a gazdasági ellátó osztály / működtető szervezet 

vezetőjével. 
• Felügyeli az iskolaadminisztrációs rendszerek működtetését. 
• Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő 

továbbításáról. 
• Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel. 
• Kidolgozza az iskola nevelő-oktató munka elveit, ellenőrzési és minősítési tervét. 
• Biztosítja az iskola működését, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeit, az iskolai 

munkaterv, munkarend megvalósítását. 
• Irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez. 
• Gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi 

kapcsolatok erősítéséről, a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák viszony 
kialakításáról és fenntartásáról, a saját, valamint az iskola dolgozóinak tervszerű és 
folyamatos továbbképzéséről. 

• Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, 
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről. 

• Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 
megünnepléséről. 

• Irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 
• Irányítja a belső vizsgák /félévi, év végi/ meghallgatások, bemutatók előkészítését, és 

ellenőrzi azokat. 
• Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, a 

pedagógusok kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, a nevelőtestületi 
döntések végrehajtásáról, a nevelőtestületi értekezletek megtartásáról. 

• Gondoskodik a diákközgyűlés összehívásáról és lebonyolításuk feltételeinek 
biztosításáról. 

• Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok 
végrehajtásáról. 

• Biztosítja a szülői szervezet, a diákkör működésének feltételeit. 
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• Irányítja és összehangolja az iskola – pedagógus és nem pedagógus beosztású – 
dolgozóinak tevékenységét. 

• Az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, jutalmazza, valamint kitüntetésre 
javasolja a kiemelkedő munkát végzőket, és szükség esetén felelősségre vonást 
alkalmaz. 

• Figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a diákkör 
érdekvédelmi feladatainak megvalósulását. 

• Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a 
korszerűsítő és újító törekvések kibontakozását. 

• Irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját. 
• Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését. 
• Irányítja a tanév eleji tankönyv-, és kottaellátással kapcsolatos feladatokat. 
• Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá a tanári munkafegyelmet, és a 

pedagógusok adminisztratív tevékenységét. 
• Irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői 

fogadónapok, SZK értekezletek stb.) megszervezését. 
• Gondoskodik az egész iskolát érintő tárgyi feltételek megteremtéséről. 
• Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket. 
• Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat. 
• Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről. 
• Kapcsolatot tart a szülői közösség képviselőjével. 
 
Az igazgatóhelyettes  

Az általános nevelési és tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesi hatás- és jogkörrel, valamint 
feladatokkal megbízott helyettese az igazgatónak. Felelősséggel osztozik az iskola nevelési 
céljainak megvalósításában. Felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási feladatainak 
jogszabály szerinti ellátásban. Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési 
feladatok végrehajtásáról. Általános igazgatóhelyettesi feladatai mellett felügyeli a diákkört 
segítő tanár és a rendszergazda munkáját is. 
 
Hatáskörébe tartoznak: 

• a művészeti munkaközösségek működési feltételeinek biztosításáért 
• az Intézményi Tanács működésének segítéséért, 
• a tantestületi és vezetőségi értekezletek előkészítéséért, lebonyolításáért 

 
Jogköre: 

• A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása. 
• Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint utalványozási 

és más teljesítési kötelezettség esetén.  
• A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának 

irányítása. 
• Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, 

kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. 
• A hirdetések ellenőrzése.  
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• Az igazgató hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) esetén az 
igazgató helyettesítése.  

• Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, 
kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. 

• A gyakornoki rendszer működtetése. 
• Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja. 
 
Feladatai: 

• Elkészíti a KIR-statisztikát.  
• Gondoskodik a tantárgyfelosztás elkészítéséről.  
• Irányítja az órarend elkészítését és év közben történő karbantartását. 
• Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról.  
• Elkészíti, és folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzési tervét, és 

gondoskodik annak megvalósításáról. 
• Szervezi a művészeti iskolai tanulók beiskolázását és kapcsolatot tart az általános 

iskolákkal. 
• Figyelemmel kíséri a közlönyökben megjelent és az iskolára vonatkozó rendelkezéseket, 

és erről nyilvántartást vezet. 
• Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek teljesítését. 
• Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja. 
• Ellenőrzi a munkaidő elszámolásokat. 
• Együttműködik a gazdasági irodával a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 
• Ellenőrzi a „Házirend” betartását, és felelős az abban foglaltak végrehajtásáért. 
• Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, 

valamint a pedagógusok adminisztratív tevékenységét. 
• Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről. 
• Irányítja és ellenőrzi a diákkört segítő pedagógus tevékenységét. 
• Szervezi az iskola gyógyszerellátását. 
• Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői 

fogadónapok stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról. 
• Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében. 
• Ellátja az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos szervezési és 

adatszolgáltatási feladatokat. 
• Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  
• A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges 

intézkedéseket megteszi.   
• Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó 

adatszolgáltatásról. 
• Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában. 
• Felelős az iskolai kártérítési ügyek intézéséért. 
• Gondoskodik az iskola szoftverigényének felméréséről és részt vesz annak 

biztosításában. 
• Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért (körözvények, 

hirdetések). 
• Irányítja a tantárgyak tanmeneteinek kidolgozását, ellenőrzi azok tartalmát. 
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• Irányítja az országos, a megyei szintű és a helyi versenyekre való felkészülést, szervezi a 

versenyeken való tanulói részvételt.  

• Óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez. 

• Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről. 

• Javaslatot tesz a területéhez tartozó tanárok továbbképzésére, részt vesz a helyi 

továbbképzések szervezésében és lebonyolításában. 

• Részt vesz a nevelő-oktató munka belső és külső ellenőrzésében. 

• Részt vesz a nevelők minősítésében, javaslatot tesz jutalmazásra 
• Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat és a tanári munkafegyelem betartását. 

• Biztosítja a tanárok szükség szerinti helyettesítését. 

• Havonta ellenőrzi a területéhez tartozó tanórán kívüli foglalkozások megtartását és a 
naplóvezetést. 

• Segíti a munkaerő-gazdálkodási feladatok megoldását.  

• Gondoskodik az oktatáshoz szükséges tanári segédletekről, nyomtatványokról.   

• Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja.   

• Részt vesz a Pedagógiai Program és az SZMSZ karbantartásában. 

• Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről 

az igazgatót folyamatosan tájékoztatni köteles.   

• Ügyeleti feladatokat lát el. 

 

2.2. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 

rendje  

A tanítási napokon az igazgató és az igazgatóhelyettesek a tanévre megállapított heti beosztás 

szerint tartózkodnak az iskolában. A beosztás napi bontásban a tanítás megkezdésétől, az adott 

napon esedékes utolsó foglakozás (ideértve a délutáni foglalkozásokat is) végéig tartalmazza a 

vezetők beosztását. A beosztást ki kell függeszteni az iskola titkárságán, és a tanári szobában.  

2.3.  A kiadmányozás szabályai  

A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Központ Elnöke által kiadott utasítás szabályozza. 

  

Az intézményvezető kiadmányozza: 

 

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

büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések iratait; 

Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat; 

Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és 

egyéb leveleket; 
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Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KK központi szerve szervezeti egysége, illetve a 

tankerületi igazgató számára nem tartott fenn; 

 

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 intézményvezető jogosult.  

 

Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.  

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az 

igazgatóhelyettes. 

 

2.4. A képviselet szabályai 
 

Az intézmény képviseletére az intézményvezető 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 intézményvezető helyett történő 

eljárásra feljogosítanak.  

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

• jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében, 

• tanulói jogviszonnyal, 

• az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával, 

• munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 

• az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos 

ügyekben,  

• települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

• állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

• az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt, 

• intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 
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• nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a 

nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákkörrel, 

• 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. 

 

2.5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén 

a helyettesítés rendje 

 

Az igazgató távolléte alatt az igazgatóhelyettes az intézmény felelős vezetője. 

Az igazgatót tartós távolléte esetén valamelyik igazgatóhelyettes helyettesíti, mindkettőjük 

tartós távolléte esetén az iskola felelős vezetője. Amennyiben ez a helyettesítési rend nem 

tartható, akkor a helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelőst, lehetőleg a 

munkaközösség-vezetők közül. 

Az intézményvezető és a helyettesek egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítést a fafúvós 

tanszak vezetője látja el. Annak akadályoztatása esetén a helyettesítést a képzőművészeti 

tanszak vezetője látja el.  

További esetekben a pedagógusok szolgálati idejük függvényében, azon belül ABC sorrendben 

gondoskodnak az iskolai munka, folyamatos működéséről.  

Valamennyi pedagógus és az iskolatitkár egyidejű távolléte esetén a technikai dolgozók 

felelősek az épület megfelelő működéséért. 
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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. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is.  

 

2.6. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

 
Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyettesére.  

 

− 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. 

− Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése. 

− A választható tantárgyak körének meghatározása. 

− A tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása. 

− 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. 

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

kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és hatásköröket a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

3. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI   

3.1. A pedagógusok közösségei 

3.1.1. Alkalmazotti közösség  

A művészeti iskola alkalmazotti közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 

valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják, akiket a magasabb jogszabályok előírásai 

alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény 

igazgatója alkalmaz. 
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Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok rögzítik. 

Munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 
Tagjai: Az intézmény vezetője, pedagógusok, iskolatitkár. 
Vezetője: az intézmény vezetője. 
 
3.1.2. Nevelőtestület 

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

Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak közössége. Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. 

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. 
• 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. 

 

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 szakmai munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét: 

 az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes 
munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról; 

 az iskola, éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról; 

 a továbbképzési program elfogadásáról.  

 az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben nem rendelkezik 
szavazati joggal. 

A tanulók magasabb évfolyamra lépéséről és az osztályozó vizsgára bocsátásról a döntést a 

nevelőtestület helyett a művészeti szaktanárok közössége hozza meg.  
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A felsorolt döntéshozók beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a döntést 

követő legközelebbi nevelőtestületi értekezleten. 

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 a kijelölt 

pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület 

jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá.  

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök az önálló tanulócsoport-vezetői feladatot ellátó pedagógusok. Megbízásukat a 

tanév helyi rendjéhez igazodva egy tanévre kapják. 

3.1.2.  Szakmai munkaközösségek 

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos 

nevelési feladatot ellátó pedagógusok.  

Ennek megfelelően a művészeti iskolában az alábbi munkaközösségek működnek:  

1) billentyűs, 

2) vonós, akkordikus 

3) fafúvós 

4) rézfúvós 

5) népzene és egyéb művészetek (néptánc, festészet, grafika) 

Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja.  

A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája minőségi és 

módszertani fejlesztését, tervezését.  

Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Minden tanévben, valamennyi munkaközösség 

legalább 3 értekezletet tart. A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség-vezető hívja 

össze. Az értekezletet össze kell hívnia akkor is, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes 

elrendeli, vagy a munkaközösség tagjainak legalább egyharmada indítványozza.  

A munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit az igazgató bíz meg a 

munkaközösségi tagok véleményének kikérésével, legfeljebb öt évre, mely megújítható. A 

munkaközösség-vezetőket (tanszakvezetőket) pótlék illeti meg és 2 óra órakedvezmény adható. 

 

A munkaközösségek részletes feladatai: 

− Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzi az ezzel kapcsolatos 

feladatokat. 
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− Részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, 

szervezésében és ellenőrzésében. 

− Javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira. 

− Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét. 

− Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. 

− A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

− Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

− Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket 

szerveznek a tanulók tudásának fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek által 

meghirdetett versenyeket. 

− Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

− Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

− Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

− Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló 

szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente beszámol az intézmény vezetőinek. 

− Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

− Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére. 

 

Szakmai közösségek kapcsolattartási, tájékoztatási formái: 

- Alkalmazotti közösségi értekezlet 
- Tantestületi értekezlet 
- Osztályozói értekezlet 
- Tanszakvezetői értekezlet 
- Tanszaki értekezletek 
- Szülői Munkaközösségi, tanszaki szülői, szaktanári szülői értekezlet 
- Diák-önkormányzati értekezlet 
- A Közalkalmazotti Tanács értekezletei 
- Szakszervezeti értekezlet 
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3.2. A tanulók közösségei 

A Diáktanács 

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában Diáktanácsot hozhatnak létre. 

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

személy segíti. 

A diáktanács döntési jogkört gyakorol: 

− saját működéséről; 

− a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról; 

− hatáskörei gyakorlásáról; 

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

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Ki kell kérni a diáktanács véleményét: 

− az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

− a házirend elfogadása előtt. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

A nevelőtestület értekezletére a választott diákképviselő is meghívható. 

 

3.3. Intézményi Tanács 

 

Székhelye azonos az érintett iskola székhelyével. Tagjait az intézményvezető bízza meg a 

delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására. 

Célja: 

• Segíteni a hatékony művészeti nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtését. 
• Az intézményt segítő társadalmi erők összefogása. 
• A nyitott és toleráns intézmény megvalósítása. 
• A pedagógusok, szülők, a helyi önkormányzat aktív közreműködése a gyermekek 

érdekében. 
• Az intézmény alapvető működési és pedagógiai dokumentumainak egyeztetése a 

felhasználókkal. 
• A művészeti nevelés-oktatás minőségének javítása, önállóságának megtartása. 

 
Feladata: 
 

• A művészeti nevelő-oktató munkát elősegítő szülők, lakóhelyi közösségek, gazdasági 
szervezetek és intézmények tevékenységégének összefogása.  



Szervezeti és Működési Szabályzat | 2018 
 Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
22 

 

• A helyi társadalom elsősorban a szülők, diákok oktatással-neveléssel kapcsolatos 
érdekének képviselete.  

• A magas szintű oktatás-nevelés lehetőségeinek segítése minden tanuló részére.  
• Az intézménnyel kapcsolatos szülői igények felmérése, egyeztetése.  
• A rendszeres tájékoztatás megszervezése, működtetése a pedagógusok a szülők és a 

helyi önkormányzat kapcsolatában.  
• Az intézmény hatékony gazdálkodásának segítése. 

 
3.4. A szülők közössége 

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

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szülői 

Szervezet működik.  

A Szülői Szervezet a tanulók szüleinek önkéntes társulásából tanévenként jön létre, az iskolához 

kapcsolódva, de attól önálló szervezetként működik.  

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, képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet, véleményezéssel érintett 

napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. 

Az intézmény vezetője, a Szülői Szervezet részére tanévenként legalább két alkalommal 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. A szülőkkel a főtanszaki tanárok tartanak 

kapcsolatot.  

Véleményt mond a Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor. 

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

kikéri a szülői közösség véleményét.  

 

4. A MŰKÖDÉS RENDJE 

4.1. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 

rendje  

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől - péntekig reggel 8 órától 21 óráig tart nyitva. Teremhiány 

miatt szombaton is órarendszerű tanítás folyik, így szombaton 8 órától 18 óráig tart nyitva.  

A telephelyeken a tantárgyfelosztáshoz és az órarendhez igazodóan – tanévenként a 

helyiségeket biztosító intézményekkel egyeztetve. 

Ettől való eltérést eseti kérések alapján az igazgató engedélyezhet. 
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Vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitva tartás csak az intézmény vezetője által 

engedélyezett programok időtartamára lehetséges.  

A hivatalos ügyek intézése a tanulmányi irodában történik 9 -17 óra között, a térítési díjak és 

tandíjak befizetése is ebben az intervallumban lehetséges. 

Az iskolai ünnepélyek, a szülői értekezletek, nyílt napok tartása idején az iskola munkarendje az 

igazgató döntése szerint módosul. 

A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az 

intézményt egyébként zárva kell tartani.  

A nyári szünetben irodai ügyeleti napokat kell tartani. Ennek közzétételéről az intézményvezető 

gondoskodik. 

A nyári szünetben csak a beosztásuk szerint munkát végző dolgozók tartózkodhatnak az 

intézményben.  

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. 

 

4.2.  Az alkalmazottaknak az intézményben való benntartózkodásának rendje 

A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a 

felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. 

A tanítási óra ideje a hangszeres főtárgyi órák esetén 30, illetve 45 perc, a csoportos 

foglalkozások 45 percesek. A nevelő-oktató munka pedagógusok vezetésével, a heti órarend 

alapján a kijelölt tantermekben folyik. Tanórán kívüli foglalkozások az osztályok kötelező 

óráinak megtartása után szervezhetők. 

Az üresen álló helyiségeket zárni kell. A szaktantermek megfelelő használatáért a szaktanárok 

felelősek. Tanuló csak a szaktanár felügyeletével, engedélyével – a gyakorlási engedéllyel 

rendelkező tanulót kivéve – tartózkodhat a teremben 

Pedagógus munkakezdéskor (órarend szerinti tanítás vagy egyéb elrendelt tevékenység esetén) 

munkaképes állapotban a feladat végzés helyén tartózkodni köteles.  

Ha munkáját, betegség vagy egyéb váratlan ok miatt ellátni nem tudja, erről az intézmény 

vezetőjét, vagy az iskolatitkárt a legrövidebb idő alatt köteles értesíteni, lehetőleg 24 órával a 

munkakezdés előtt, váratlan esetben legkésőbb 1 órával a munkakezdés előtt, a távollét 

várható időtartamát is jelezve, amennyiben arról információval rendelkezik.  

A betegség miatti távollétet orvossal igazoltatni kell. Indokolt esetben a tanítási óra, vagy egyéb 

foglalkozás az órarendtől eltérő módon áthelyezhető. Az óraáthelyezéshez az 

intézményvezetőtől engedélyt kell kérni. Az óraáthelyezési kérelmet 3 nappal előbb kell 

benyújtani. Az engedélyezés után az óraáthelyezésről a tanulókat illetve a szülőket a 

tájékoztató füzeten keresztül írásban is értesíteni kell a szaktanárnak. Az újbóli munkába állást a 

titkárságon kell jelezni legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig. 
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A tanár az intézményvezető utasítása szerint helyettesítési, valamint a munkaköréhez kapcsoló- 

dó feladatokat is köteles ellátni. 

4.3. 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. 

Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. A szülők 

gyermekeiket a tanítás kezdete előtt a szaktantermekig kísérhetik. A tanítási órák után a 

gyermekeket ugyanígy lehet megvárni.  

A hivatali nyitvatartási időben ügyintézés miatt az igazgatói titkárság hétfőtől-péntekig 9 -17 

óra között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső személyeket. 

Az iskolában való tartózkodás szabályai: 

• Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, 

személynél tartózkodhatnak. 

• 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 az ünnepély 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. 

4.4. Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett 

használati-rend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és 

alkalmazottainak be kell tartaniuk. 

4.5.  Az egyéb foglalkozások rendje 

Az iskolában tanítási idő után és hétvégén is, iskolai rendezvényeket, programokat, lehet 

szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 22 óráig befejeződjön, valamint hogy a 

tanulókra legalább két pedagógus felügyeljen. 

Az egyéb – meghatározott rendezvényekre való foglalkozások, próbák – melyek a 

felkészülést szolgálják.  

4.6. Technikai alkalmazottak munka-, és védőruha szabályozása /Kjt. 1992. évi 

XXXIII. tv./ 

 A technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozót (takarító) munkaruha 

juttatásban részesítheti (köpeny és cipő) a munkáltató.   

 Értéke: 12 000.- Ft/fő 

 Kihordási ideje: 24 hó 
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5. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

5.1. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az intézmény különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, 

illetve tagja szakmai egyesületeknek. Az iskolát a külső kapcsolatok ápolásában az 

intézményvezető koordinálja és az intézményvezető-helyettessel a vezetői feladatmegosztás 

szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel, társintézményekkel, állami, önkormányzati, civil 

szervezetekkel és vállalkozásokkal.  

A művészeti szakközépiskolákkal és más alapfokú művészetoktatási intézményekkel, szakmai 

szervezetekkel az intézményvezető szervezi az intézmény kapcsolattartását.  

Továbbtanulási, pályaválasztási intézményekkel való kapcsolattartás formája módja: az 

intézményvezető-helyettes, az iskola érdekelt pedagógusai részt vesznek a továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadó által szervezett tájékoztatókon, és a szükséges információkat 

kicserélik egymással (osztályfőnök, munkaközösség). 

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.  

 

5.2. A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és rendje  

 

Az intézmény működése szempontjából az alábbi külső partnerek a legmeghatározóbbak: 

Kapcsolatok működnek: 

 KK Berettyóújfalui Tankerülete 

 Püspökladány Város Önkormányzata 

 MZMSZ - Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével 

 a település óvodáival, általános iskoláival, középiskolájával 

 a Püspökladányi Tájékoztató Központtal 

 a Ladány TV-vel 

 a Városi Könyvtár Tagintézménnyel 

 a Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Tagintézménnyel 

 a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézménnyel 

 a Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskolával 

 a település civil szervezeteivel 

 a zeneművészeti közép és felsőfokú intézményekkel 
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A kapcsolattartás formája és módja: 

 

Rendszeres kapcsolatot az intézményfenntartó és működtető Berettyóújfalui Tankerületi 

Központtal, valamint Püspökladány Város Önkormányzatával az intézmény vezetője tart. 

Az országos szakmai intézményekkel az esetenkénti kapcsolatot az intézményvezető és az 

intézményvezető-helyettes tartják.  

Intézményünk nyitott a város és a régió azon civil szervezeteivel történő együttműködésre, 

amelyek elfogadják nevelési-oktatási alapértékeinket, készek együttműködni azok 

megvalósításában.  

 

5.3. Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatóval  

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési 

törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a 

szűrővizsgálatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az 

igazgatóhelyettes I. felelős. 

 

6. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE 

6.1. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Kiemelt feladatnak tekintjük a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezéseket. Az iskola 

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

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket 

a nevelőtestület az iskolai éves munkatervében határozza meg. 

Iskolánk növendékei és tanárai számtalan rendezvényen közreműködnek és aktív résztvevőként 

kapcsolódnak be a város kulturális életébe.  

Itt számítunk a fenntartó támogató együttműködésére, a jelentkező útiköltségek 

finanszírozására, mely munkaszüneti napokat is érinthet. 

 

Az intézmény tradicionális rendezvényei, megemlékezései, ünnepei:  

 

Félévenként megrendezésre kerül /őszi-tavaszi/ iskolai növendékhangverseny  

Tanszaki koncertek évente két alkalommal /félévkor, év végén/, ahol minden tanulónk 

bemutatkozik és szüleik teljes képet kaphatnak az adott tanszak munkájáról. 

Október 1. A Zenei Világnap alkalmából hangversenyt rendezünk  

Nemzeti Ünnep - Fúvószenekar 

November:  Kamarazenei és „B” tagozatos meghallgatások 
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December:  Adventi, és karácsonyi hangversenyek a társintézmények és civil 

szervezetekkel együttműködve tanulóink és tanáraink közreműködésével 

Január:   Újévi Koncert a DMVMK színháztermében - szalonzenekar 

Február:   A Város Bálja – szalonzenekar 

   FarsHangi jótékony célú össz-művészeti városi nagyrendezvény  

Március:  Kezdők Hangversenye /legkisebbek bemutatkozása/ 

   Nemzeti Ünnep - Fúvószenekar 

Április:   A Művészetoktatás Napja /zene- tánc-, és képzőművészeti bemutatók/ 

Május:    Hangszerbemutatók, melyek a beiskolázás célját szolgálják  

   Kamarazenei és „B” tagozatos meghallgatások 

Június:  Tanévzáró ünnepi hangverseny /ahol az adott tanév legeredményesebb 

növendékei lépnek fel/ 

 Zenei Táborok 

Július: Ladányi Nyár 

Augusztus:   Népzenei, néptánc táborok 

 

7. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

7.1. Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az 

intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk 

 

A köznevelési törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában, biztonságban és 

egészséges környezetben neveljék és oktassák. A nevelő-oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő 

intézkedések az intézményvezető feladatkörébe tartoznak. A tanárok és a tanulók együttesen 

felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos munkavégzést előíró rendelkezések 

betartásáért.  

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 tűz- és balesetvédelmi oktatásban kell 

részesülnie. Továbbá ismertetnie kell a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, 

természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, 

a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

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. 

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

további ellátását elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó láda a titkárságon van 

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

érvényesek. 

A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi Szabályzata 

tartalmazza. 

 

7.2. 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, illetve 

a szaggatott csengő jelzéséből értesülnek az alkalmazottak és a tanulók. A kiürítés alatt a 

tanulók 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 intézményvezető, vagy 

intézményvezető-helyettes, vagy iskolatitkár, vagy /aki a jelentést fogadja/ a bejelentés 

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadóról a 

rendőrséget kell értesíteni. Engedélyük nélkül az épületbe visszatérni nem lehet. 

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. 

 

8. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
 

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.  

Feladata:  

 Biztosítani az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a valamint 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet - Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 
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tantervi programjának bevezetéséről) – betartását, a Pedagógiai Programja szerint előírt 

működését. 

 Segíteni az intézményben folyó nevelő- és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát. 

 Megfelelő mennyiségű információt szolgáltatni a vezetőség számára, a pedagógusok 

munkavégzéséről. 

 

Az ellenőrzés éves ütemezését az iskola munkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével. 

Ellenőrzést végez az iskola egészét illetően az igazgató, saját hatáskörében az igazgatóhelyettes 

és a munkaközösség-vezetők.  

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

szakmai munkaközösség, és a szülői közösség is.  

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal, 

munkaközösség-vezetővel, illetve a munkaközösséggel. Az értékeléshez az esetlegesen feltárt 

hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős feladat vagy utasítás is 

kapcsolódik. Az általánosítható tapasztalatok összegzésére nevelőtestületi vagy 

munkaközösségi értekezleten kerül sor. 

 

9. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI 

ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 
 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. § - ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg. Ennek célja a kötelességszegést eredményező események modellezése, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 

álláspontjának közelítése. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett 

tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében 

 
9.1.  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 intézményvezető 

• az intézményvezető-helyettes 

• a szaktanár 
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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 Diáktanács közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az 

Intézményben a Szülői Szervezet és a Diáktanács 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 intézményvezető-helyettes.  

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 osztályközösségében 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 intézményvezető közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi 

közvetítői szolgálat közvetítője is felkérhető az egyeztetés levezetésére. 

 

Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:  
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Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézményvezető 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. 

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 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 fegyelmi eljárást az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint folytatja 

le.  

 

10. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 
 

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

 

1. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

− a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

− a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

2. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

 

10.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

kezelési rendje 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

megfelelően. 

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 
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 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista   

 

Az elektronikus úton előállított 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. 

 A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján 

vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt 

is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege:  

Hitelesítési záradék 

 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 

„elektronikus nyomtatvány”,  

 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

 
Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

 

Kelt: ................................................ 

PH 

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

hitelesítő 
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Az elektronikus napló hitelesítésének rendje:  

Amennyiben kidolgozásra kerül a KRÉTA rendszerben az alapfokú művészetoktatás profiljára az 

elektronikus napló, akkortól kizárólagos használatát tervezzük, addig viszont párhuzamosan 

kívánjuk használni és alkalmazni a hagyományossal.  

 

10.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési 

rendje 

A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) 

kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhat. 

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 lezárt borítékban 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. 

 

11. 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 titkárságán és a tanári szobában. Itt, az épület 

nyitva tartása alatt, minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja a dokumentumokat. 

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek a művészeti 

iskola intézményvezetőjétől és a nevelési-oktatási intézményvezető-helyettestől, előzetesen 

egyeztetett időpontban. 
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12. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

12.1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

A 2007. évi CLII. Törvény 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint vagyonnyilatkozat megtételére 

kötelezett az a közszolgálatban álló személy:  

aki - önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett. Vagyonnyilatkozatot a 

Törvény melléklete szerinti tartalommal szükséges megtenni. Intézményünkben a jogszabály 

hatálya kiterjed az intézményvezetőre, intézményvezető-helyettesekre. 

12.2. Tanulók jutalmazásának elvei 

Intézményünkben fontos pedagógiai eszköz a jutalmazás. Ebben a tanulók szorgalma, 

tanulmányi előmenetele és kimagasló eredménye kerül elismerésre.  

A jutalmazás elvei:  

 folyamatos kitartó szorgalom és előmenetel  

 zenei versenyen eredményes szereplés (házi-, megyei-, területi-, országos) 

 átlagon felüli közösségi munka 

A jutalmazás formái: 

 Szaktanári dicséret 

 Intézményvezetői dicséret 

 A dicséreteket félévkor a tájékoztató füzetben (félévi bizonyítvány), tanév végén a 

bizonyítványban és az anyakönyvben (törzslap) is fel kell tüntetni. 

 A dicséretben részesült tanulót a tanév végén a szaktanár és/vagy az intézményvezető 

oklevéllel, könyvvel, kottával, vagy más egyéb módon is megjutalmazhatja. 

 Tanulói közösséget csoportos jutalomban is lehet részesíteni (zenei tábor, kirándulás 

hangverseny látogatás stb.) 

 Javaslat a „CSIMI legkiválóbb tanulója” címre 

 

12.3. Eszköz, illetve hangszerkölcsönzés 

 

Hangszert a következő tanszakokon tud az intézmény kölcsönözni: hegedű, gordonka, fuvola, 

klarinét, szaxofon, trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba, gitár, - a meglévő állomány erejéig. 
Az eszközt, hangszert egy naptári évre lehet kiadni, mely többször is meghosszabbítható. 

Hangszert kölcsönözni a hangszeres tanártól, az intézményvezető engedélyével lehet, anyagi 

kötelezettség vállalás ellenében. A hangszereknél a mindenkori érték a mérvadó kártérítés 

esetén, ha a pótlás nem lehetséges. 
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13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13.1. 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. 

 

13.2.  Az SZMSZ felülvizsgálata 

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

vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az 

iskolaszék, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

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

 

 

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

intézményvezető 

P.H. 
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13.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

1A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diáktanácsa, ......... 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 

 

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

 diáktanács vezetője 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az Intézményi Tanács ......... év .................. hó ......... 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács 

véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

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

 

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

  intézményi tanács elnöke 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat Adatkezelési szabályzatát a Szülői Szervezet ......... év 

.................. hó ........ napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői 

szervezet véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során az adatkezelési szabályzattal 

kapcsolatban gyakorolta.  

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

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

 Szülői Szervezet képviselője 

 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény Nevelőtestülete ......... év .................. hó 

........ napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

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

 hitelesítő nevelőtestületi tag 

 (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.) 

 

 

13.4. Fenntartói és működtetői nyilatkozat 

 

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

CXC. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében a fenntartóra többletkötelezettséggel nem jár. A 

rendelkezéssel a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója 

egyetértési jogkört gyakorolt.  

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a Szervezeti és Működési 

Szabályzat fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

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

 

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

 fenntartó képviselője 

 

(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 

 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 

 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 

 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 

 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) 

 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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 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól 

A fenti jogszabályoknak a szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó konkrét előírásai az 

alábbiak:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

25. § (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza 

meg.  

(4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-

oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szak-alkalmazotti 

értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi 

diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a 

házirend nyilvános. 

43. §. (1.)A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem 

kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési 

szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendjét. Az 

adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési 

szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői 

szervezetet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az 

általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

48. §- (4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: az iskolai SZMSZ jogszabályban 

meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt. 

70. § (2) A nevelőtestület a pedagógiai program elfogadásáról, az SZMSZ elfogadásáról 

dönt. 

83. § (1.) A fenntartó ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. 

85. § (1) A fenntartónak, a működtetőnek, ha egyetértési joga van a köznevelési intézmény 

SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés kialakítására 

harminc nap áll rendelkezésre. 
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2. sz. Melléklet 

Bélyegző használati szabályzat 

 

Érvényes: ………………………………(év/hónap/nap)-tól. 

I. Az intézmény bélyegzői 

a) Hosszú fejbélyegző (több példány esetén sorszámmal ellátva) 

(a bélyegző/k/ lenyomata) 

 

 

 

Használata:  

− Az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

− intézményvezető  

− intézményvezető - helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén 

− iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő esetekben 
 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

b) Körbélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

 

 

 

Használata:  

− Az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az intézményvezető 

vagy a helyettesítésével megbízott intézményvezető-helyettes aláírásával érvényes. 

− Művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga esetén a vizsga jegyzője 

− A félévi és év végi bizonyítványok, a törzslapok kitöltése során a szaktanárok. 

− Egyéb intézményi dokumentumok készítésekor a feladattal megbízott belső munkatárs. 

− A pedagógusigazolványok érvényesítése. 
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Használatára jogosultak: 

− intézményvezető  

− intézményvezető - helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén 

− iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő esetekben 
 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

 

c) Szakmai teljesítést igazoló bélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

 

 

Használata: az intézménybe érkező hivatalos számlák szakmai teljesítésének igazolására 

Használatára jogosultak: 

− intézményvezető  

− iskolatitkár 
 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 

 

d) Egyeztetve bélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: az iktatott leveleken és dokumentumokon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

− intézményvezető 

− intézményvezető-helyettes 

− szaktanárok 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 
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II. A bélyegzők kezelésének szabályai 

A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az intézmény vezetője dönt. 

A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell tartani. 

Felelős az iskolatitkár. 

Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia 

kell: 

1. A bélyegző lenyomatát. 

2. A bélyegző sorszámát (amennyiben van). 

3. A bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását. 

4. A bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját. 

Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők használhatók.  

A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, adatváltozás vagy 

egyéb ok miatt tovább nem használható.  

A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett vagy eltulajdonították. 

Amennyiben a pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell.  

A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt fizikailag 

használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni, amelyet az iskolatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell a 

nyilvántartó laphoz. 

Jelen szabályzat hatálybalépésével érvényét veszti a ……………………………… -n (év/hónap/nap) 

érvénybe lépett bélyegzőhasználati szabályzat. 

 

Dátum: Püspökladány, 

 

 ……………………………. 

 intézményvezető 
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3. sz. Melléklet  -  Panaszkezelési Szabályzat 

 

PANASZKEZELÉS RENDJE 

Célja: a tanulót, szülőt, pedagógust, egyéb alkalmazottat érintő problémákat a legkorábbi 

időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani. 

Alapvető szabályai: 

• A panaszos problémájával az érintetthez forduljon. 

• A panasz kezelését a jelzés pillanatában meg kell kezdeni. 

• A panaszosnak éreznie kell, hogy ügye nem csak neki fontos. 

• A panasz kezelésének, a probléma feloldásának kompetenciaszintjei vannak. 

• A tipikus problémák külön figyelmet érdemelnek. 

 

Panaszkezelési eljárás: 

• A panasz jogosságának vizsgálata. 

• Jogos panasz esetén egyeztetés az érintettekkel. 

• Tanulságok megfogalmazása. 

• A szükséges intézkedések megtétele. 

• Az érintettek tájékoztatása. 

 

A közösségek és egyének egyaránt tehetnek panaszt. 

A pedagógusok és egyéb alkalmazottak a közalkalmazotti tanácson, munkaközösségeken 

keresztül, a szülők a szülői szervezeten keresztül, a tanulók a diákönkormányzaton keresztül 

is élhetnek panasszal. 

A panasz szóban és írásban is megfogalmazható. 

 

Szintjei 

I. szint 

A tanuló/felnőtt problémájával az órák közti szünetben elsősorban a főtárgy tanárát 

keresheti. 

A tanórákon jelentkező problémákat a főtárgy- és szaktanár kezeli. A délutáni 

foglalkozásokon adódó panaszokat a foglalkozást tartó pedagógusok orvosolják, hozzájuk 

kell fordulni. 

II. szint 

Ha a szaktanár, a foglalkozást tartó pedagógus nem kompetens a panasz kezelésében 

továbbítja azt az intézményvezető helyettesnek, illetve a probléma megoldását az 

intézményvezetőtől kérheti a tanuló/ a felnőtt. 
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III. szint 

Ha a főtárgy tanár nem tudja megoldani a problémát, azt azonnal közvetíti az 

intézményvezető helyettes felé, illetve amennyiben a főtárgy tanár nem tesz intézkedést a 

panasz kezelésére, közvetlenül az intézményvezető helyetteshez fordulhat a panaszos. 

IV. szint 

Szükség esetén a panaszkezelés érdekében az intézményvezető helyettes jelez az 

intézményvezető felé. Nem megnyugtató problémakezelés esetén a tanuló/ a felnőtt az 

intézményvezetőhöz fordulhat. 

V. szint 

A probléma további fennállása esetén a panaszos a fenntartótól kérhet jogorvoslatot. 

 

A panaszközlés színterei: 

• fogadóórákon 

• szülői értekezleteken 

• egyéb értekezleteken 

• személyes megbeszéléseken 

 

Panaszkezelési határidők: 

• I. II. szinten az érintettnek a problémáról való értesülést követően, ha kompetens annak 

megoldásában azonnal meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket, illetve továbbítani a 

következő szintre. 

• Az intézményvezető helyettes 3 napon belül köteles egyeztetni az érintettekkel, és 

megtenni a megfelelő intézkedéseket. 

• Az intézményvezető 15 napon belül megbeszélést kezdeményez az érintettekkel. 

 

Írásban benyújtott panasz esetén az intézményvezető 30 napon belül írásban ad 

tájékoztatást a panasz kezeléséről. 
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4. számú melléklet  

Az alapfokú művészetoktatási intézmények által használt kötelező nyomtatványok 

1.)  Beírási napló  

2.)  Törzslap  

Törzslap külív, belív  

• A tanulók személyi adatait, azonosító számát, tanév végi osztályzatait, mulasztásait, 

valamint a tanulókkal kapcsolatos határozatok a nyilvántartására törzslapot kell vezetni. 

A törzslapot a főtantárgy tanára a törzslapon található útmutató szerint és a beírási 

napló alapján állítja ki.  

• A törzslapon javítani csak a következő módon szabad: a hibás szöveget egyszeri 

áthúzással érvényteleníteni kell, az eredeti szöveg közvetlen közelében, a 

legalkalmasabb helyre kerül a helyes szó vagy a szöveg. Ha a helyesbítés a javítás 

igazolására itt nem lenne elég hely, csillaggal vagy index-számmal lehet a bejegyzett 

szöveget és az igazoló záradékot ellátni. A javított záradékot a javítást végző tanár, 

valamint az igazgató írja alá, és a művészeti iskola körbélyegzőjével hitelesíti.  

• Az igazgató a törzslapot tanévenként ellenőrzi, aláírásával és az iskola körbélyegzőjével 

hitelesítve lezárja.  A törzslapokat össze kell fűzni, üresen maradt lapjait át kell húzni.  

• A törzslapon fel kell tűntetni az iskola OM azonosító számát, és minden tanuló 

rovatában a bizonyítvány sorszámát.  

• Törzslap nem selejtezhető.  

• A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett az igazgató a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján póttörzslapot készít. A nyomtatvány rovatai közül csak azokat 

kell kitölteni, amelyek hitelesen igazolhatók.  

• A törzslapon és a bizonyítványban alkalmazandó záradékok szövegét a melléklet 

tartalmazza.  

 

3) Tantárgyfelosztás  

A tantárgyfelosztás tartalmazza a növendékek hangszer, tanár, évfolyam, „A” és „B” tagozat 

szerinti létszámát, a csoportok számát, létszámát, óraszámát, a tanárok óraszámát, túlóráit. 

Elkészítésekor az igazgató figyelembe veszi a tanárok képzettségét, a növendékek érdekeit, az 

egyenletes terhelés elvét, és ha lehet, az egyéni ambíciót, kívánságokat is.     

4) Összesítő lap (tanszakonként)  

Tartalmazza a tanszakon tanuló növendékek összesített névsorát, a beiratkozás, ill. a kimaradás 

keltét, a foglalkozások számát. Naprakész vezetéséért a szaktanár felelős.  
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5) Haladási napló  

• Egyéni foglalkozási napló   

• Csoportos foglalkozási napló  

• Naplót kell vezetni minden olyan foglakozásokról, amely a zeneiskola tantárgy 

felosztásában szerepel.  

• A napló vezetésért az illetékes szaktanár felelős.  

• A naplókat az azokon található útmutató szerint kell vezetni, összesítő részének 

naprakész állapotban egyezni kell az irodai összesítőkkel. Az anyakönyvben ráírással, 

radírozással, kaparással, vegyszerrel, a hibás szöveg leragasztásával javítani tilos.   

 

6) Tájékoztató füzet  

7) Összesítő kimutatás a térítési díj és tandíj befizetéséről  

8) Eszköz és hangszerkölcsönzési napló  

9) Eszköz és hangszerkölcsönzési kötelezvény  

10) Javítóvizsga – jegyzőkönyv  

11) Jegyzőkönyv a vizsgához  

12) Osztályozóvizsga- jegyzőkönyv  

13) Jegyzőkönyv a tanuló és gyermekbalesetekről  

14) Nyilvántartás a tanuló és gyermekbalesetekről  

15) Bizonyítványkönyv  

− Szigorú számadású nyomtatvány. Elzárva kell tartani, az iskola OM azonosító számát 

(202982) fel kell rajta tüntetni.  

 

− A tanulók tanév végén bizonyítványt kapnak. A bizonyítványt a főtárgy tanára állítja ki.  

A bizonyítvány kelte a tanévzárás napja.  

 

− A bizonyítványt a törzslap adataival megegyezően kell kiállítani. A törzslapba tévesen 

beírt, majd helyesbített adatokat a bizonyítványba a helyes bejegyzésnek megfelelően 

kell bevezetni. A bizonyítvány üres rovatait át kell húzni.  

 

− Rontott bizonyítványokról nyilvántartást kell vezetni.  

 

− A téves bejegyzéseket a törzslapra vonatkozó szabályok szerint kell javítani. Ha az 

összeolvasás alkalmával olyan tévedés derül ki, hogy a tanári naplóból más tanuló 

adatait írta be a bizonyítványba, az első osztály esetében új bizonyítványt kell kiadni, 

illetve kiállítani, a többi osztályban a téves bejegyzést át kell húzni és – a Jegyzet 

rovatban történt érvényesítés után a helyes szöveget a következő lapra kell beírni. 
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− A bizonyítványt az igazgató és a szaktanárok írják alá. A zeneiskola körbélyegzőjével 

ellátott bizonyítványt a tanévzáró napján kell kiosztani.   

  

− Másodlat: Az igazgató az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványokról a törzslap 

alapján másolatot állít ki a tanuló vagy szülője kérelmére.  

 

− A másodlatnak a törzslappal mindenben egyeznie kell. Az űrlapon a “másodlat” szót fel 

kell tüntetni. A másodlat kiállításának tényét és a keltét a törzslap megfelelő rovatába 

kell bejegyezni.  

 

− Törzslap hiányában bizonyítvány–másodlat nem adható ki. - A másodlat illetékköteles. 
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5. számú melléklet 

AZ ISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT ZÁRADÉKOK 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján kerültek meghatározásra. Ha a 

tételesen felsoroltak nem tartalmazzák a használandó záradékot, akkor a törvény által 

megfogalmazottat kell alkalmazni.  

A CSENKI IMRE Alapfokú Művészeti Iskola által kiállított okiratokban (törzslapokon, 

bizonyítványokban, tantárgyi naplókban) alkalmazható záradékok 

  

• Alapfokú művészeti iskola …..…… szakán hangszeres tanulmányait megkezdheti.  

• Az ..... évfolyam követelményeit nem teljesítette, tanulmányait az ..... évfolyamon 

folytathatja.   

• Mulasztásai miatt ........................... tárgyból nem osztályozható.  

• Előképző második „A” évfolyamba léphet.  

• Első „A” évfolyamba léphet.  

• Második „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Harmadik „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Negyedik „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Ötödik „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Hatodik „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Alapfokú művészeti iskolai tanulmányait befejezte.   

• Hetedik „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Nyolcadik „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Kilencedik „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Tízedik „A” v. „B” évfolyamba léphet.  

• Alapfokú művészeti iskolai tanulmányait .................... tanszakon befejezte.  

• A ........................... főtárgy v. tantárgy ..... és ..... „A” v. „B” évfolyam követelményeiből 

összevont vizsgát tett, tanulmányait ..... „A” v. „B” évfolyamon folytathatja.  

•  (Ha a főtárgy és a kötelező v. választott tantárgy évfolyama nem egyezik meg:)   

Tanulmányait főtárgyból ..... „A” v. „B”, ............................ tantárgyból ..... „A” v. „B” 

évfolyamon folytathatja.  

• A ........................ főtárgyból v. tantárgyból kiemelkedő tanulmányi eredményéért 

dicséretben részesül.  

• Mulasztásai miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében 

osztályozó vizsgát tehet.  

• Mulasztásai miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

• A tantervi anyagot önhibáján kívül nem tudta elvégezni, az évfolyamot meg ismételheti.  
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• Szülei kívánságára töröltem a tanulók névjegyzékéből.  

• A hibásan bejegyzett szöveget ………..-ról………….-ra helyesbítettem.  

• A bizonyítvány lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem.  

• A tanuló jogviszonya: 

− kimaradással 

− ……….. óra igazolatlan mulasztás miatt  

− egészségi alkalmassági ok miatt  

− térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt 

− felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola címe) 

....................  iskolába.  

 

A megjegyzés rovatba írható záradékok:  

• Kimaradt ........................(dátum)-én.  

• Felvételt nyert a .......................................(zenei közép- v. főiskola)-ba.  

• A megjegyzés rovat szolgál a javítások igazolására, ill. záradékolására, ha a javított hely 

közelében ez nem valósítható meg.  

• Az év végi beszámolón igazoltan nem vett részt,  

 - az évfolyam követelményeit egész éves munkája során teljesítette.   

- az évfolyam követelményeit egész éves munkája során nem teljesítette.  

• Az év végi beszámolón igazolatlanul nem vett részt.  

- az évfolyam követelményeit egész éves munkája során teljesítette.   

- az évfolyam követelményeit egész éves munkája során nem teljesítette.  

• Előrehozott művészeti-elméleti alapvizsgát tett.  

• Művészeti alapvizsgát tett.  

• Művészeti záróvizsgát tett.   

 

A naplókban alkalmazható záradékok:  

Az utolsó bejegyzett tanuló után a következő záradékot kell beírni  

• Ezt a főtárgyi, v. ......................... tantárgyi naplót .................. bejegyzett tanulóval 

…………………….. – én (az   utolsó tanítási nap dátuma) lezártam.  

• A fentiektől eltérő záradék alkalmazására is van lehetőség igazgatói engedéllyel – 

egyeztetéssel.  
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Művészeti alapvizsga bejegyzése előrehozott elméleti vizsga esetén: 

(törzslap, bizonyítvány) 

  

__________________________  műfaj „előrehozott elméleti” (szolfézsból)   

 _________________________   tanszak, a Csenki Imre AMI (OM azonosító: 202982) 

vizsgaszervező mellett működő  vizsgabizottság előtt  __________________________  

eredménnyel művészeti alapvizsgát tett.   

 

Kelt: __________________________ 
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6. sz. Melléklet 

A munka értékelésének szakmai kritériumai a differenciált béremelés 

alkalmazásához. 

Szempontok: 

1. Adminisztráció, dokumentáció 

 

1.1. Elvégzi az alapfokú művészetoktatás pedagógiai tevékenységéhez 

kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. 

Szempontok: 

• Haladási napló, beírási napló vezetése; 

• Hiányzások igazolása, eljárás; 

• Anyakönyvek (törzslapok) vezetése; 

• Kimutatások, beszámolók elkészítése stb. 

 

2. Önértékelés, feltételek 

 

2.1. Végzettsége beosztásának megfelel. 

Szempontok: 

• Diplomák, oklevelek 

• Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható. 

2.2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. 

Szempontok: 

• Továbbképzések 

• Ebből szakirányú továbbképzés; 

• Szakirodalomban való jártasság; 

• Pedagógiai nóvumok ismerete; 

• Publikációk stb. 

2.3. Részt vesz a feltételek megteremtésében. 

Szempontok: 

• Részt vesz pályázatok írásában; 

• Részt vesz pályázatok megvalósításában; 

• Részt vesz pedagógiai innovációban stb. 
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3. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés; kompetenciafejlesztés) 

 

3.1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő művészeti 

nevelésben és oktatásban részesíti a növendékeket. 

Szempontok: 

• Differenciál a tanítási órán; 

• Különböző módszereket, oktatási formákat alkalmaz;  

• Motivál, támogató pedagógiai környezetet biztosít; 

• Szemléltet, bemutat a tanítási órákon stb. 

3.2. Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét. 

Szempontok: 

• Alkalmazza a diagnosztizáló, formatív és szummatív értékelést; 

• Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükről; 

3.3. Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák 

keretében meg nem valósítható foglalkozások megtartásában. 

Szempontok: 

• Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, hangversenyek, fesztiválok, 

kiállítások, találkozók; 

• Iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható csoportfoglalkozás, így különösen a nyári szakmai 

táborozások; 

3.4. Részt vesz a különösen tehetséges tanulók felkészülésének segítésében. 

Szempontok: 

• Művészi pályára készíti fel a tanulókat; 

• Egyéni fejlesztési tervek alapján fejleszti a növendékeket; 

• Továbbtanulásra készíti fel a tanulókat; 

• A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató 

tevékenységeket végez stb. 

 

4. Szolgáltatások 

 

4.1. Részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok 

végrehajtásában. 

Szempontok: 

• A pedagógiai programban szabályozott feladatok ellátása. 



Szervezeti és Működési Szabályzat | 2018 
 Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
53 

 

4.2. Részt vesz az iskola művészeti és kulturális életének, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezésében. 

Szempontok: 

• A pedagógiai programban szabályozott feladatok; 

• Zenei Világnapnap, Farshangi Koncert, Karácsonyi Hangverseny, városi 

ünnepélyek, iskolai események, Művészetoktatás napja; 

 

5. A pedagógus, mint munkavállaló 

 

5.1. Részt vesz az intézményi éves és hosszú távú fejlesztési tervek 

megvalósításában. 

5.2. Részt vesz a nevelőtestület munkájában 

• értekezletek, 

• fogadó óra; 

• szabályzatok; 

• programok stb. 

5.3. Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében. 

• Pedagógiai program; 

• Minőségirányítási program; 

• SZMSZ 

• Házirend stb. 

5.4. Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában. 

• iskola nyitva tartásától bezárásáig; 

• a pedagógiai programban leírt cselekvések során. 

5.5. Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat. 

5.6. Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát. 

Szempontok: 

• Beszédmodor; megszólítás; 

• A kommunikációban a meghallgatás – párbeszéd stb. 

5.7. Személyes vonások 

Szempontok 

• Ismeri saját adottságait, lehetőségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, 

bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában; 
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• Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, 

pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus 

stb.) stb. 

 

6. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 

 

6.1. A partnerek (tanuló, szülő, kollégák) véleménye a pedagógus munkájáról. 

Szempontok: 

• Eredményesség; tanórán kívüli tevékenység; kapcsolattartás stb. 

6.2. Kapcsolattartása a partnerekkel: 

• Tanulókkal; kollégákkal; szülőkkel stb. 

6.3. Iskolán kívüli tevékenységei 

Szempontok: 

• Képviseli az iskolát más szervezetekben; kistérségi programokban; 

• Szakmai szervezeti tagság; PR tevékenység stb. 

 

 

A NOKS közalkalmazottakra és technikai dolgozókra vonatkozó értékelési 

szempontok 

 

• A munkaköri feladatok kifogástalan ellátása. 

• Folyamatos együttműködés és segítőkészség a pedagógiai, szakmai 

feladatokat ellátókkal. 

• Kezdeményezőkészség és kreativitás a munka elvégzésében. 

• Aktív részvétel az intézmény kulturális, művészetpedagógiai programjaiban. 

• Kulturált magatartás a pedagógusokkal, a szülőkkel, a tanulókkal való 

kapcsolattartásban, ügyintézésben. 
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7. sz. Melléklet 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV                                       CSIMI 

Az 
ellenőrzés 
területei 

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Munkatervek       ig. ig.    ig.     

Naplók 
(haladási)                

igh.    igh.    igh. ig. 

Ellenőrzők igh. szt.   szt. szt.   szt.  
Anyakönyvek, 
bizonyítványok                            

igh. igh. 
szt. 

      igh. 
szt. 

ig. 
szt. 

Taneszközök
, kották 
kiválasztása   

szt. szt.         

Leltár 
(taneszköz, 
helyiségek)                              

  igh. 
isk.tk. 

      ig. 
isk.tk
. 

Óralátogatások     folyamatos  /  ig. igh. mkv.                        folyamatos  / ig. igh. mkv. 

Pályakezdő 
pedagógusok                                   

ig.  mkv.  ig.   igh. mkv.  

Új kollégák                                                      igh. 
mkv 

mkv   ig.    igh. 
mkv. 

 

Szülői 
értekezlet, 
fogadóóra                               

ig. 
igh. 
szt. 

  szt. szt. ig.   szt. ig.igh
. szt. 

Munkaközösség
i tervekben 
szereplő 
feladatok 
megvalósulása 

    ig. 
mkv 

    ig. 
mkv. 

Mérések 
szervezése                                                                                                          

   ig. 
mkv
. 

ig. 
mkv
. 

   ig. 
mkv
. 

ig. 
mkv. 

Beiskolázás  
(nyílt nap, 
beiratkozás)                                                                                                                     

ig.  
igh. 
szt. 

     mkv
. 
szt. 

  ig. 
igh. 
szt. 

Pályázatokon 
való részvétel                               

ig. folyamatos ig.  

Rendezvények
, ünnepek 

ig. 
mkv
. 

ig. 
mkv. 

ig. 
mkv. 

ig. 
mkv
. 

ig. 
mkv
. 

ig. 
mkv
. 

ig. 
mkv
. 

ig. 
mkv
. 

ig. 
mkv
. 

ig. 
 

Versenyek, 
találkozók, 
fesztiválok      

 
ig. 
szt. 

szt. szt. szt. szt. 
mkv
. 
szt. 

ig. 
mkv 
szt. 

 
szt. 

 



Szervezeti és Működési Szabályzat | 2018 
 Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
56 

 

Az 
ellenőrzés 
területei 

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Nyári tábor                                                                   mkv. 
szt. 

Ügyeleti rend                                                     ig. 
igh. 
mb. 

folyamatos ig. 
igh. 
mb. 

folyamatos ig. 
igh. 
mb. 

                                                                      
Rövidítések:  ig  igazgató 
  igh  igazgatóhelyettes 
  mkv  munkaközösség vezető 
  szt  szaktanár 

isk.tk.  iskolatitkár 
mb  megbízott 
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8. sz. Melléklet 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

/intézményvezető-helyettes/ 

 

1. Munkakört betöltő neve:   

 

2. Munkahely neve:   Csenki Imre  

Alapfokú Művészeti Iskola  

Címe:    4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.  

3. Kinevező szerv neve:  Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

 Címe:    1054 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 42-46. 

4. Munkaköre, beosztása:   

5. Besorolása:   

6. Munkavégzésének helye: Csenki Imre  

Alapfokú Művészeti Iskola  

4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.  

7. Munkaideje:   heti 40 óra  

     ebből kötelező órája: heti 6 óra 

8. Közvetlen felettesei:  az intézmény vezetője, 

     a tankerület igazgatója                                                

9. Közvetlen beosztottjai:  szakmai munkaközösség-vezetők, 

     pedagógusok 

10. Munkaterülete:  Az intézményvezető közvetlen munkatársa,  

távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel 

helyettesíti. Munkáját tervszerűen végzi, az 

intézményvezető útmutatásai szerint. Intézkedik az 

intézmény mindennapi életében előforduló 

ügyekben, intézkedéseiről az érintett munkaterület 

vezetőit tájékoztatja. 
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11. Feladatai:  

 Minden feladat, ami érvényesíthető az általános zenetanári 

munkaköri leírásból.  

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezletek előkészítésében, 

vitájában, szavaz, és a határozatok meghozatalát követően 

támogatja végrehajtásukat. 

 Tervezi, szervezi, segíti és ellenőrzi a nevelők és tanszaki 

munkaközösségek munkáját. 

 Ismeri a tanterv, az SZMSZ, a PP, és az intézményi munkaterv 

rendelkezéseit. 

 Ismeri az intézmény gazdálkodását és költségvetését. 

 Elkészítteti a tanszakvezetőkkel a munkaterveket, ellenőrzi a 

pedagógusok adminisztrációs munkáját, és különös gonddal segíti 

a kevés gyakorlattal rendelkező tanárokat. 

 Nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását.  

 Megszervezi az eseti helyettesítések elosztását.  

 Összeállítja a pedagógusok éves továbbképzési és szabadságolási 

tervét. 

 Elkészíti az intézmény órarendjét, terembeosztását. 

 Az intézmény vezetőjével együtt elkészíti az iskola elektronikus 

tantárgyfelosztását. 

 Ellenőrzi a pedagógusok adminisztrációs munkáját – papír alapon 

is, valamint az e-Napló bevezetését követően a KRÉTA elektronikus 

felületén is. (tanulók nyilvántartása, összesítők, törzskönyvek, 

bizonyítványok, haladási és főtárgyi naplók) 

 Gondoskodik a még szükséges tanügyi nyomtatványok 

beszerzéséről, kiosztásáról, egységes kitöltéséről, vezetéséről. 

 Részt vesz a nevelő-oktató munka belső és külső ellenőrzésében. 

 Felügyeli a BECS munkáját, a Tanfelügyeleti rendszer gördülékeny 

megvalósítását. 

 Részt vesz a nevelők minősítésében, javaslatot tesz jutalmazásra. 
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 Részt vesz a félévi és év végi méréseken, vizsgákon, tanszaki 

hangversenyeken. 

 Ismeri a hatályos törvényeket és rendeleteket tartalmazó 

kiadványokat, az alapfokú művészetoktatással kapcsolatos 

határozatokat. 

 Gondoskodik arról, hogy a pedagógusok minden információt és 

hirdetést megismerjenek (Heti Infó- elektronikus levél) formájában. 

 Munkája során szerzett tapasztalatairól rendszeresen beszámol 

feletteseinek. 

 

Munkájához az iskolavezetés a Kjt. értelmében heti 16 óra kedvezményt biztosít. 

A tantárgyfelosztás szerint megtartott órája: heti 6 óra. 

 

Munkaköri leírás érvényessége és hatálya: 

 

Püspökladány,  

  

 …………………………… 

 intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, egy példányát átvettem. 

 

Püspökladány,  

 ……………………………. 

 közalkalmazott 

                       

 

 

  

9. sz. Melléklet 
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Munkaruha, védőruha juttatás rendje 

Az intézmény a közalkalmazott részére költségvetési előirányzata terhére 

munkaruhát biztosít. 

A munkaruha, védőruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, 

a juttatási időket és egyéb feltételeket az SZMSZ 9. sz. mellékleteként csatolt 

Munkaruha, Védőruha Szabályzat rögzíti, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény idevonatkozó rendelkezései alapján. 

A munkaruhát, védőruhát a közalkalmazott vásárolja meg. 

A beszerzésről, vásárlásról – az intézmény nevére kiállított – a számviteli törvény 

maradéktalan betartásával, szabályos átutalásos számlát kell leadni. 

A közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése esetén annak 

lejárta utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. 

A kihordási idő ezen időponttól kezdődik. 

A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint 

kell figyelembe venni. 

A juttatási időbe nem számít be: 

 a GYES 

 a GYED 

 30 napon túli fizetés nélküli szabadság 

 30 napon túli táppénz 
A munkaruha a kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, azt követően a 

közalkalmazott tulajdona lesz. 

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésekor a juttatási idő 

hátralévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát, védőruhát 

megváltani. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: 

 öregségi nyugállományba helyezéskor 

 rokkantsági nyugállományba helyezéskor 

 elhalálozás esetén 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésekor 
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A munkaruha, védőruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a 

közalkalmazott köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem 

illeti meg. 

 

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK MUNKAKÖRI MEGHATÁROZÁSA 

Munkakör/foglalkozás:  Iskolatitkár, intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

Védelem iránya:   Szemvédelem 

Védőeszköz megnevezése: Szemüveg 

Védelmi kategória:   2 

Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 166; MSZ EN 170; MSZ EN 172; 

Egyéb:     

Személyek száma:   3 fő     

 

Munkakör/foglalkozás:  Takarító 
 

Védelem iránya:   Védőruha (testvédelem) 

Védőeszköz megnevezése: Színes köpeny (230 g/m2 100 % pamut, 4/4-es 

120 cm-es galléros) 

Védelmi kategória:   1 

Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN 340 

Egyéb:    BVOP 

Ár:     3.459 Ft + ÁFA 

Személyek száma:   2 fő     

 

Védelem iránya:   Lábvédő eszköz 

Védőeszköz megnevezése: Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő folyadékok, 

takarító vegyszerek ellen védő csúszásmentes 

talpú cipő) 

Védelmi kategória:   2 

Vizsgálati szabvány száma: MSZ EN ISO 20344 

Egyéb:    BVOP 

Ár:     6.000 Ft+ÁFA 

Személyek száma:   2 fő     


