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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, valamint a többször
módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak érvényre jutása, az intézmény
jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, tanulói jogok
érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat
erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében az
iskola nevelőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §-ának (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési
Szabályzatot adja ki:

I. r é s z

Általános rendelkezések

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az

„Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény”
(székhely:4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.)

(a továbbiakban: intézmény) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

1. Az SZMSZ célja, feladata, jogszabályi alapja

Az alapító okiratban foglaltak alapján, a pedagógiai programban rögzített cél- és
feladatrendszer hatékony megvalósításához az SZMSZ meghatározza az intézmény
szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra
vonatkozó szabályokat valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

2. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, hatálya

Jogforrások: a közoktatásról szóló törvény 40. § (1)-(3) bekezdés
11/1994. MKM rendelet 4. § (1)-(3) bekezdés

Az SZMSZ-t az intézmény igazgatója nyújtja be. Az intézményi SZMSZ
elfogadásáról, módosításáról az intézmény nevelőtestülete dönt. Elfogadásakor és
módosításakor nevelési-oktatási intézményben, a diákönkormányzat, a
jogszabályban meghatározottak vonatkozásában, egyetértési jogot gyakorol. A szülői
szervezet – a jogszabályban meghatározottak szerint – véleményezési jogot gyakorol.
Az intézmény SZMSZ-e mellékleteivel együtt az intézmény fenntartójának,
jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Hatályba lépésével az ezt
megelőző SZMSZ hatályát veszti.
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Az SZMSZ, valamint a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok betartása az
Intézmény minden tanulójára, alkalmazottjára és szerződéses jogviszonyban álló
munkatársára kötelező érvényű.

3. Az intézmény alapdokumentumainak nyilvánossága

Az intézmény alapdokumentumainak nyilvánosságáról az intézmény vezetője
köteles gondoskodni.
A jogszabályban meghatározott intézményi alapdokumentumok, valamint
beszámolók, értékelések megtekinthetők az intézmény honlapján: www.vlami.hu
oldalon.

Az intézményi alapdokumentumok az alábbiak:
• SZMSZ
• Pedagógiai Program
• IMIP
• Házirend
• Közzétételi lista
• Alapító Okirat
• Működési engedély
• A fenntartó alapításának dokumentumai

A dokumentumok megtalálhatók:
• az iskolai könyvtárban;
• a vezetői irodákban;
• a nevelőtestületi szobában;
• a tagintézményben.

Ha a szülő a dokumentumokról tájékoztatást kíván kérni, előzetesen időpontot kell
egyeztetnie az intézmény igazgatójával, vagy az igazgatóhelyettesekkel, a
tagintézményben a tagintézmény vezetővel.

Az intézmény adatai

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény elnevezése, székhelye, OM száma,
tagintézménye, telephelyei:

Elnevezése: Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rövidített neve: VLAMI
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.
OM száma: 100921
Típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény

A működés megkezdésének időpontja: 1998. szeptember 01.
Bejegyzési száma: 1220088-6/1998.(IX.) kelte: 1998. december 4.
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Működést engedélyező szervek: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főjegyző
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főjegyző

Tagintézménye: Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Tiszavasvári Tagintézmény

A tagintézmény működésének kezdete: 2001. szeptember 1.
Az intézmény telephelyei: a feladatellátási helyek címét, a tagintézmény telephelyeit
az Alapító Okirata tartalmazza.

2. Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapítója és fenntartó szerve:
• Alapító: Demarcsek György
• Fenntartó: Botoló Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza, Serház u. 27.
Bejegyzés kelte: 2008.09.04. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 15-09-073032
Statisztikai számjel: 14412497-8520-599-15

Tulajdonosi kör:
Rozman Béláné
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 37. I./5
Demarcsek György
4400 Nyíregyháza, Serház u.27.

Ügyvezető: Demarcsek György

3. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok

3.1. Az intézmény típusa, jogállása
Típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény
Jogállása: önálló jogi személy.
Az Alapító Okirat rendelkezése szerint az előirányzatok feletti jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó szervezet, önállóan
szerezhet jogokat, vállalhat kötelezettségeket.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a fenntartó látja el. A Botoló Nonprofit
Közhasznú KFT ügyvezetője és a Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatója külön megállapodásban rendezi a felelősségvállalás rendjét és az
intézményben végzendő pénzügyi feladatokat.

3.2 Az intézmény gazdálkodása

Az intézmény önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, éves költségvetés alapján
gazdálkodik, amely az éves iskolai munkatervre épül.
Az intézmény Alapító Okiratában rögzítésre került alapvető feladatok, a kiegészítő
tevékenységek, továbbá a fenntartó által meghatározott egyszeri feladatok képezik az



- 7 -

iskola költségvetésének alapját. A költségvetés a fenntartó aláírásával válik
érvényessé.
A költségvetést az érvényben lévő tervezési, gazdálkodási, pénzügyi szabályzatok
alapján kell elkészíteni.

Kötelezettségvállalás:

• Az intézmény jogszerű működéséért, így a gazdálkodás szabályszerű viteléért is
az igazgató a felelős.

• Kötelezettségvállalás csak a fenntartó által engedélyezett költségvetés szerint
lehetséges.

• Kötelezettségvállalásra az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatója
vagy/és az általa megbízott személy jogosult.

• A kötelezettségvállalók személyét külön dokumentumban kell meghatározni.

Ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás csak akkor válik érvényessé, ha a gazdasági vezető a
kötelezettségvállalásról szóló dokumentumot ellenjegyezte.
Ha a gazdasági vezető nem ért egyet a kötelezettségvállalással, akkor a
„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” záradékkal kell ellátni, és erről
értesíteni kell a felügyeleti szerv vezetőjét, a fenntartót. Kötelezettségvállaló és
ellenjegyző egy személy nem lehet, illetve összeférhetetlenség nem állhat fenn a két
személy között.

Utalványozási jog

Az utalványozásra feljogosított személyek köre megegyezik a kötelezettségvállaló
személyekével. Utalványozni csak érvényesített okmányra rávezetett vagy külön
írásbeli rendelkezéssel lehet.
Az utalványozási jog körét, módját és gyakorlására jogosultak személyét a fenntartó
hagyja jóvá, mely a pénzkezelési szabályzatban került rögzítésre.

Az utalványozási jogot biztosító rendelkezést az utalványozók aláírásával együtt a
pénztárban ki kell függeszteni.
A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az érvényesítés rendjét a pénzügyi szabályzat
tartalmazza.

Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az érvényesítő
feladata az okmányok hitelességének, összegszerűségének, a fedezet meglétének és az
előírt alaki követelmények meglétének ellenőrzése.
Érvényesítést ezzel írásban megbízott, pénzügyi-számviteli szakképesítéssel
rendelkező dolgozó végezhet.
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Az érvényesítő nem lehet azonos az utalványozóval, az ellenjegyzővel és nem állhat
fenn közöttük összeférhetetlenség.

Számlaszáma: 10700048-27566905-51100005
Adószáma: 14412497-1-15
Központi telefonszáma: 42/506-520
Központi faxszáma: 42/506-521
Internetcíme: www. vlami.hu
E-mail-címe: vlami@vlami.hu

3.3 Az intézményi bélyegzők használatára az Intézmény alábbi beosztásban dolgozó
alkalmazottai jogosultak:

• igazgató;
• tagintézmény-vezető;
• igazgató általános helyettesei;
• gazdasági vezető (gazdasági ügyekben);
• iskolatitkár;
• főtárgytanár (főtárgytanár kizárólag az adminisztráció során, a titkárságon)

3.3.1 Bélyegző lenyomatok

4. Az intézmény működésének területei:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye

5. Az iskola felügyeleti szerve: a fenntartó

6. Az intézmény alaptevékenysége:

6.1 Alapfokú művészetoktatás
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• Táncművészeti ágon: néptánc tanszak, moderntánc tanszak

• Képző-és iparművészeti ágon: festészet tanszak

• Szín-és bábművészeti ágon: színjáték tanszak

Az intézményben az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a táncművészet, a
képző- és iparművészet, valamint a színművészet és a bábművészet művészeti ágban –
„Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” alapján készített
– Pedagógiai Programban meghatározott művészeti nevelés és oktatás folyik, amely
megalapozza a művészi kifejezőkészségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú
továbbtanulásra. Felkészít az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követő művészeti
alapvizsgára, illetőleg az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követő művészeti
záróvizsga letételére.
Az egyes művészeti ágak szerinti tanszakokat, az évfolyamok számát és a felvehető
maximális tanulólétszámot az intézmény alapító okirata határozza meg.

6.2 Kiegészítő tevékenységek: fellépések, műsorok, külföldi utak, táborok,
továbbképzések, versenyek szervezése, lebonyolítása, tehetséggondozás,
hátránykompenzációs programok, egészségmegőrzés, sport tevékenységek, ifjúsági
programok, közösségi rendezvények, továbbképzések.

6.3 Képzési idő, évfolyamok

Az alapfokú művészetoktatási intézmény sajátos iskola, amelyben előképző, alapfokú
és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás 6 éves kortól a tanulói jogviszony
végéig, de legkésőbb 22 éves korig, felmenő rendszerben, de nem zárja ki a
magasabb évfolyamra való felvétel lehetőségét. A magasabb évfolyamba sorolásra a
felvételi bizottság tesz javaslatot, amiről az igazgató dönt.

A képzési idő: 12 év, amely előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokból áll.

Az évfolyamok számozása

Előképző évfolyamok
Előképző első évfolyam: E/1
Előképző második évfolyam: E/2
Az osztályban tanító pedagógus javaslata alapján, igazgatói döntéssel osztályozó
vizsga nélkül lehetséges az E/1 évfolyamból az alapfok első évfolyamába lépni.

Alapfokú évfolyamok
Alapfok első évfolyam: A/1
Alapfok második évfolyam: A/2
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Alapfok harmadik évfolyam: A/3
Alapfok negyedik évfolyam: A/4
Alapfok ötödik évfolyam: A/5
Alapfok hatodik évfolyam: A/6

A 2004/2005. tanévtől tanulói jogviszonyt létesítő tanulók továbbhaladásának feltétele
a sikeres alapfokú művészeti vizsga.

Továbbképző évfolyamok
Továbbképző hetedikévfolyam: T/7
Továbbképző nyolcadik évfolyam: T/8
Továbbképző kilencedik évfolyam: T/9
Továbbképző tizedik évfolyam: T/10

A továbbképző befejezése után a tanuló művészeti záróvizsgát tehet.

Az osztályok nyilvántartása a tanszak és az évfolyamok megjelölésével, valamint
csoportnév megjelölésével történik.
Amelyik telephelyen több azonos „fantázianevű” csoport működik
nyilvántartásunkban sorszámozással különböztetjük meg.

7. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályozók:
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7.1 Az Alapító Okirat

A fenntartó az Alapító Okiratban meghatározta az iskola típusát, alapfeladatát,
kiegészítő tevékenységeit és biztosítja a működés feltételeit.
Az alapító okiratban szereplő alapfeladatok és kiegészítő tevékenységek alapján az
iskola nevelőtestülete elkészítette az intézmény Pedagógiai Programját, amely az
iskolában folyó nevelő-oktatómunkát szabályozza.

7.2 Az iskolában a nevelő-oktató munka a Vásárhelyi László Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja alapján történik.

7.3 Az intézmény Minőségirányítási Programja írja le azokat a folyamatokat, melyek
a szervezet tevékenységrendszerének működtetését biztosítják.

7.4 A nevelő-oktató munka eredményes megvalósulást segítő iskolai szervezet és
működési rend kialakítását szolgálja a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a
Házirend.

8. Az intézmény saját nyomtatványai

8.1 Adatlap a tanulói jogviszony megszűnéséről
Az adatlap kitöltéséért a pedagógus a felelős.
A pedagógus köteles - amennyiben van kimaradás - minden hónapban jelenteni a
kimaradók adatait.
Az adatlap alapján kell a tanulói jogviszony megszűnését a beírási naplóba is
bejegyezni.
A tanulói jogviszony megszűnéséről a szülőket írásban kell értesíteni.

8.2 Jelentkezési lap, szülői nyilatkozatok
Tartalmazzák a tanuló adatait, a szülői hozzájárulást a tanulói jogviszony
létesítésére, a tanuló egészségi állapotáról való tájékoztatást, valamint, hogy térítési
díj, vagy tandíj megfizetésével kívánja igénybe venni a képzést.

8.3 Nyilvántartási lap
A 2007/2008-as tanévtől a tanulói adatok nyilvántartása elektronikus úton történik.

8.4 Vizsgalap: tanév végi vizsgához
A tanév végi vizsga háromfős bizottság előtt zajlik. A bizottságnak tagja az
osztályt tanító pedagógus, valamint az igazgató által megbízott pedagógusok.

8.5 Vizsgalap: művészeti alapvizsgához
A vizsgán való részvétel nem kötelező, de feltétele a továbbképzőn való
továbbtanulásnak.
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8.6 Vizsgalap: művészeti záróvizsgához
A vizsgán való részvétel nem kötelező, de a továbbképzőn való továbbhaladás
feltétele a sikeres alapfokú művészeti vizsga azon tanulók számára, akik a
2004/2005-ös tanévben kezdték meg tanulmányaikat.

9. Az intézmény képviselete

Az igazgató önálló képviseleti jogosultsággal rendelkezik valamennyi ügy
tekintetében. Ennek alapján jogosult az intézményt bármely hatóság, hivatalos szerv
előtt és harmadik személyekkel szemben képviselni.
Az igazgató az ügyek meghatározott körében eseti, vagy állandó meghatalmazással
képviseleti jogosultságát átruházhatja az intézmény általa meghatározott dolgozójára.
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II. rész

Az intézmény szervezeti felépítése, közösségei, feladatmegosztása

1. Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete:

1.1 Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Vezetői munkáját az
általános igazgatóhelyettes, a művészeti igazgatóhelyettes, valamint tagintézmény-
vezető segíti. A telephelyek operatív, adminisztratív vezetésében közreműködnek a
tanszakvezetők vagy a telephely-felelősök.

1.2 Az igazgató mellett az igazgatóság dolgozik.

1.3 Az intézmény nevelőtestületét a székhelyen, a tagintézményben, a telephelyeken
működő pedagógusok és vezetők összessége alkotja.

1.4 Az egyes művészeti ágban működő különböző tanszakokhoz tartozó pedagógusok
alkotják az adott művészeti ág szakmai munkaközösségét. A szakmai
munkaközösségbe történő belépés önkéntes.

1.5 A Tiszavasvári Tagintézményben, valamint a hozzá tartozó telephelyeken
foglalkoztatott pedagógusok a nevelőtestület által átruházott jogköröket
gyakorolják.

1.6 Az igazgató mellett titkárság működik. A titkársághoz tartozik az iskolatitkár és a
gazdasági ügyintéző.
A tagintézmény-vezető mellett tagintézményi iskolatitkár működik.

1.7 Az intézmény alapfeladat-ellátását segítő funkcionális egység a gazdasági iroda.
Az alapfeladat ellátásához szükséges forrásokat az intézmény fenntartója biztosítja
az éves költségvetés jóváhagyásával.
A fenntartó az éves költségvetés elfogadása során sajátos gazdálkodási szabályokat
állapíthat meg.

1.8 Telephely-felelősök: a telephelyeken dolgozó megbízott pedagógusok

1.9 Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: székhelyen és tagintézményben segítik az
adminisztrációs munkát, gyermekfelügyeletet látnak el.
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Szervezeti ábra:

2. Az intézmény vezetője

• Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, köteles megteremteni
az intézmény jogszerű működésének feltételeit.

• Döntéseit maga hozza - a szükséges vélemények beszerzése után - és a
felelősséget is saját személyében viseli a döntések végrehajtásának
megszervezéséért, a végrehajtás ellenőrzéséért.

• Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső
szabályzatai által előírtak szerint végzi.

• Vezetői tevékenységét az általános és a művészeti igazgatóhelyettes és a
tagintézmény vezető, valamint a tanszakvezetők közreműködésével látja el.

• Jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy
az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.

• Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott
feladatokat.

• Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és
döntési jogkörét a közoktatási törvény állapítja meg.

3. Az intézmény közösségei

3.1 Nevelőtestület
Tagjai: Igazgató, általános és művészeti igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető,

munkaközösség-vezetők, a székhelyen, a tagintézményben, a telephelyeken
működő telephelyfelelősök, pedagógusok, tanszakvezetők.
Vezetője: az igazgató
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3.2 Tanszaki közösségek
Tagjai: a tanszakon működő pedagógusok
Vezetői: a tanszakvezetők

3.3 Alkalmazotti közösség
Tagjai: Az intézmény vezetői, pedagógusai, ügyintézői, műszaki és kisegítő dolgozói.
Vezetője: az intézmény igazgatója.

3.4. Szakmai munkaközösségek

Az azonos tanszakon dolgozó pedagógusok munkájuk szakmai minősége és
módszertani fejlesztésére, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai
munkaközösségeket hozhatnak létre.
A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben
folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez és
értékeléséhez.
A szakmai munkaközösség tagjai a munkaközösség saját tevékenységének
irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt, tanszakvezetőt választanak, akit
az igazgató bíz meg a feladatok ellátásával.
Az intézmény szakmai munkaközösségei összehangolják munkájukat, kidolgozzák
együttműködésük, kapcsolattartásuk rendjét.
A szakmai munkaközösségek részt vesznek az intézményben folyó szakmai munka
belső ellenőrzésében. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője akkor is részt vehet
a belső ellenőrzésben és értékelésben, ha nem szerepel az országos szakértői
névjegyzékben.

3.4.1. A szakmai munkaközösség

• gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai
segítéséről;

• dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról;
• dönt a belső továbbképzések programjáról;
• dönt az iskolai tanulmányi versenyek programjáról;
• javaslatot tesz eszközfejlesztésre, tankönyvhasználatra;
• fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát;
• felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét;
• javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai
előirányzatainak felhasználására;

• szervezi a pedagógusok továbbképzését;
• összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert;
• összeállítja a vizsgák feladatait és tételsorait;
• segíti a pályakezdő és a munkaközösséghez tartozó pedagógusok munkáját;
• kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket;
• kétévente javaslatot tesz az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére;
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• kapcsolatot tart - lehetőség szerint - a fenntartó más közoktatási intézményeinek
szakmai munkaközösségeivel;

• javaslatot tesz jutalmazásra, kitüntetésre.

3.4.2. A munkaközösség-vezető, tanszakvezető további feladatai és jogai
• irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért,
értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez;

• elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tantervhez
igazodó tanmeneteit;

• ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenet szerinti
előrehaladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést
kezdeményez az igazgatónál, támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját,
kijelöli a mentor személyét;

• összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves
munkaprogramját,

• beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről;
• javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre,
munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazottak
átsorolására.

3.4.3. Az intézmény szakmai munkaközösségei és kiemelt feladataik

Táncművészeti munkaközösség: néptánc, moderntánc tanszak pedagógusai
• szakmai versenyek,
• országos tanulmányi versenyek,
• országos szakmai versenyek, rendezvények;
• felkészítés a tanulmányi versenyre;
• továbbképzések.

Képző-és iparművészeti tanszaki munkaközösség: festészet tanszak pedagógusai
• felkészítés a tanulmányi versenyre;
• saját szervezésű versenyek;
• rajzpályázatok;
• kiállítások;
• továbbképzések.

Színművészeti munkaközösségek: színjáték tanszak
• szakmai versenyek,
• országos tanulmányi versenyek,
• országos szakmai versenyek, rendezvények;
• felkészítés a tanulmányi versenyre;
• továbbképzések.
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4. A vezetők közötti feladatmegosztás

4.1 Az igazgató jogállását a fenntartóval kötött munkaszerződés, a Munka
Törvénykönyve, valamint a közoktatásról szóló törvény határozza meg. Juttatásai
tekintetében alkalmazni kell a közoktatásról szóló törvény 122. §-ának (1)
bekezdésében foglalt előírásokat.

a) Felelős
- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért,
- az intézmény pedagógiai munkájáért,
- az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának
működéséért,

- a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséért,

- a tanulóbalesetek megelőzéséért,
- a tanulmányok alatti vizsgák, meghallgatások (osztályozó, különbözeti, javító
vizsga, művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga) jogszabálynak megfelelő
előkészítéséért, lebonyolításáért és rendjéért,

- a felvétellel, átvétellel, továbbá a tanulói jogviszony Kt. 75. § szerinti
megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos eljárás, döntés jogszerűségéért,

- az állami normatíva igénylésével és elszámolásával kapcsolatos fenntartónak
nyújtott előkészítő adatszolgáltatás helyességéért,

- a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv
elkészítéséért és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,

- az intézményi tankönyvellátás rendjének megszervezéséért,
- a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért,
- az intézmény tanügyigazgatási munkájáért, ügyintézésének, iratkezelésének és
tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, az intézményi
adatszolgáltatásért, az adattovábbításra vonatkozó előírások érvényesítéséért,

- a művészeti nevelő és oktató munkához a következő tanévben szükséges
tankönyvekre, tanulmányi segédletekre, taneszközökre, ruházati és más
felszerelésekre vonatkozó szülői tájékoztatásért,

- a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért.

b) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, szerződik a
szükséges szolgáltatásokra, megbízásokat ad a szükséges ügyekben. Az
alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségnek.

c) Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, illetve jelen szabályzat nem utal más hatáskörébe.

d) Képviseli az intézményt. Képviselettel az általános és a művészeti
igazgatóhelyettest, a tagintézmény-vezetőt, szakmai munkaközösség-vezetőt, illetve
esetenként más pedagógust is megbízhat.
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e) Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen:
- a nevelőtestület vezetése,
- a művészeti nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk
szakszerű megszervezése és ellenőrzése,

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

- a szülői szervezetekkel (közösségekkel) illetve – létrejöttük esetén – a
diákönkormányzatokkal, való együttműködés,

- a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése,
- a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.

f) Az igazgató
- megbízza az intézménybe jelentkezők meghallgatását végző bizottság tagjait,
javaslatuk mérlegelésével dönt a tanulók felvételéről,

- a tanszakvezetők véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat az
oktatást végző tanárhoz,

- engedélyezi a tanulók beosztását más tanárhoz,
- engedélyezi a két vagy több évfolyam tanulmányi követelményeinek egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatti teljesítését,

- dönt az intézmény eszközeinek kölcsönzéséről,
- kijelöli az osztályozó és a különbözeti vizsga időszakát, engedélyt adhat arra,
hogy a tanuló ettől eltérő időpontban tegyen vizsgát [11/1994. (VI. 8.) MKM r.
25. § (1)-(2) bek.],

- megbízza az osztályozó és különbözeti vizsga elnökét és tagjait [11/1994. (VI.
8.) MKM r. 26. § (2) bek.],

- előkészíti a tanév rendjében foglalt időpontra a művészeti alapvizsgát és a
záróvizsgát a jogszabályban foglaltak szerint, gondoskodik a vizsga
lebonyolítási rendjének megismertetéséről, a vizsgáztatás során ellenőrzi a
vizsga rendjének megtartását, megszervezi a vizsgaeredmények kihirdetését,
gondoskodik a törzslapok és a bizonyítványok egyeztetéséről, aláírja és aláíratja
a vizsga iratait.

4.2 Az általános és művészeti igazgatóhelyettes, valamint a tagintézmény-vezető és a
tanszakvezető:
Vezetői megbízásukat az igazgatótól kapják. Kötelező óraszámukat a közoktatási
törvény állapítja meg. Vezetői tevékenységükért vezetői pótlékban részesülnek.
Egymással együttműködnek és mellérendeltségi viszonyban állnak.

a) Közreműködnek a szervezeti ábrán feltüntetett feladatmegosztás szerint:
- a művészeti nevelő és oktató munka irányításában,
- a felvételi alkalmassági és a tanulmányok alatti meghallgatások, vizsgák
megszervezésében,

- a művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga előkészítésében,
szervezésében, lebonyolításában,
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- az iskolai hagyományok megőrzésével összefüggő feladatokban,
- a pedagógus-továbbképzéssel és a minőségbiztosítással kapcsolatos
feladatokban,

- a tankönyvrendeléshez, kiadványok rendeléséhez kapcsolódó vezetői
feladatokban.

b) Ellátják
- a szertári állomány kezelésének ellenőrzését,
- a naplók, a leltárak, a nyilvántartások és az elszámolások vezetésének, az iratok
kezelésének, a dokumentációk megőrzésének ellenőrzését,

- versenyek, bemutatók szervezését,
- a hiányzó pedagógus helyettesítőinek kijelölését,

c) Az általános igazgatóhelyettes
- Akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót,
- Szervezi a nevelőtestületi értekezlet előkészítését,
- Irányítja intézményi szinten az iratkezelést.
- Elkészíti vagy elkészítteti az intézményi órarendet

d) A művészeti igazgatóhelyettes
- Elkészíti a statisztikát.
- Gondoskodik a beiratkozással kapcsolatos feladatok ellátásáról
- Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, vizsga és egyéb
- jegyzőkönyvek pontos vezetését.
- Felelős az irattár törvényes kezeléséért.
- Irányítja és ellenőrzi a művészeti munka szakmai színvonalát
- Művészeti versenyek, bemutatók szervezését és lebonyolítását irányítja
- Szakmai tanácsokat ad a néptáncos viseletek tervezésében.
- Szakmai kérdésekben egyeztet a néptánc, a festészet, és a színjáték tanszak
vezetőivel.

e) A tagintézmény-vezető
- felel a tagintézmény, valamint a hozzá tartozó telephelyek működési rendjéért,
a munkavégzés biztonságáért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, a munka- és
tűzvédelmi szabályok betartásáért,

- az igazgató és az általános igazgatóhelyettes szakmai iránymutatása szerint
közvetlenül irányítja a tagintézményben és a hozzá tartozó telephelyen folyó
szakmai munkát,

- az igazgatótól átruházott hatáskörben:
- beosztja az új tanulókat az oktatást végző tanárhoz,
- dönt a tagintézmény eszközeinek kölcsönzéséről,
- képviseli a tagintézményt Tiszavasvári hatóságai és a térség egyéb szervei
előtt,

- javaslattevő jogkörrel rendelkezik a tagintézménybe és telephelyeire történő
pedagógus-alkalmazásnál, a munkaviszony megszüntetésénél,
jutalmazásnál, engedélyezi a szabadság igénybevételét,
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- előkészíti és vezeti a tagintézményben a nevelőtestület által átruházott
ügyekben tartott értekezletet, a felvett jegyzőkönyv második, aláírásokkal
ellátott példányát megküldi az igazgatónak,

- kiadmányozza a tagintézmény működési körébe tartozó leveleket,
- tevékenységéről a rendszeresen tartott vezetői értekezleten beszámol az
igazgatónak, a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti.

4.3 A gazdasági vezető

A gazdasági vezetőt az igazgató bízza meg.
Az intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében
az igazgató helyettese, e területeken képviselheti az intézményt.
Az igazgató tartós távollétében gazdasági ügyekben helyettesíti az igazgatót.
Az igazgató, valamint az igazgatóhelyettesek egyidejű távolléte esetén - kizárólagos
hatáskörbe utalt ügyek kivételével - megbízás alapján helyettesítheti az igazgatót.

Feladata - a célszerű gazdálkodás és beruházás szempontjait figyelembe véve - az
iskola gazdálkodásának irányítása, a költségvetés elkészítése, a pénzmozgás
folyamatos ellenőrzése.
- Közvetlenül irányítja és felügyeli a gazdasági dolgozók munkáját: könyvelő,
pénztáros.

- Munkáját az igazgatóval és az iskola könyvelőjével egyeztetve végzi.
- Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működésének technikai feltételeit a
költségvetésben meghatározott lehetőségeken belül.

- Javaslatot tesz az igazgatónak az épületek, s az épületekben lévő berendezések
állagának megóvására, bővítésére, fejlesztésére.

- Állandó kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal és kirendeltségeivel.
- Elkészíti a pályázatok költségvetését, elkészíti a pályázatokhoz kapcsolódó
pénzügyi beszámolókat.

- Átutalja a munkabéreket és a megbízási díjakat.
- Előkészíti a munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket.

Felelős:
• az intézmény belső gazdálkodási szabályainak, könyvviteli rendjének
kidolgozásáért

• a bérgazdálkodásért
• a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások
helyességéért

• a számviteli, pénzügyi, adó-és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, a
leltározás és selejtezés szabályosságáért

• a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért
• a felújítási, karbantartási feladatok megszervezéséért
• a munka, baleset- és tűzvédelmi feladatok végrehajtásáért
• az önköltségszámítás elvégzéséért
• a térítési díjak, tandíjak megállapításáért, a befizetések ellenőrzéséért és a
többletfizetések visszatérítéséért
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Gyakorolja:

• az ellenjegyzési jogkört kötelezettségvállalás és utalványozás esetén, valamint
• az igazgatótól átruházott jogkörben a munkáltatói jogkört „műszaki” és
„kisegítő dolgozó” munkakörbe besorolt dolgozók felett.

A gazdasági vezető helyettesítése:
Akadályoztatása estén a gazdasági vezetőt az igazgató által megbízott gazdasági
dolgozó helyettesíti.

A gazdasági vezető az igazgatóval közösen felel az iskola jogszerű és szakszerű
gazdálkodásáért. Megbízatása meghívás vagy pályázat alapján történik.
Kinevezésére ill. felmentésére az iskola igazgatója tesz javaslatot. A kinevezési
dokumentum aláírója és a további munkáltatói jogok gyakorlója a művészeti
iskola igazgatója.

A gazdasági vezető köteles megtagadni minden olyan utasítást és intézkedést,
amely jogszabályt sért, vagy veszélyezteti az intézmény költségvetésének
végrehajtását.

Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

4.4 A tanszakvezetők
Megbízásukat az igazgató adja a munkaközösség-vezetők javaslata alapján.
Tevékenységükért teljes munkaviszony esetén a jogszabályban meghatározott
pótlékban részesülnek, és kötelező óraszámukba heti egy óra beszámít.
Teljesítménypótlék megállapítása esetén órakedvezmény és pótlék nem jár.

Feladatuk különösen:
- a tanszakon folyó művészeti nevelő és oktató munka összefogása,
- óralátogatások a tanszakhoz tartozó tanároknál,
- módszertani megbeszélések tartása,
- a tehetséges tanulók előmenetelének figyelemmel kísérése.
A telephelyen működő tanszakvezető – megbízása szerint – ellátja a telephely
működési rendjéhez kapcsolódó közvetlen feladatokat, megteszi a halaszthatatlan
intézkedéseket.

4.5 Telephely-felelős
Ha a telephelyen tanszakvezető nem működik, az igazgató pedagógust bíz meg
a telephely működési körébe tartozó közvetlen feladatok ellátásával és az
illetékes igazgatóhelyettessel, tagintézmény-vezetővel, szakmai
munkaközösség-vezetővel, tanszakvezetővel való kapcsolattartással.
Telephely-felelős lehet óraadó tanár is.
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A telephely-felelős feladatai:

- ügyel a telephely működési rendjének betartására
- ellenőrzi a termek rendjét
- kapcsolatot tart a székhellyel, a társintézmények képviselőivel
- ügyel a balesetvédelmi feladatok betartására
- ellenőrzi a mentőláda tartalmát
- továbbítja a mentőláda ellenőrzése során tapasztalt hiányosságokat
- beszámol a telephely eseményeiről, a felmerülő problémákról

5. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának általános gyakorlati feladatai

5.1 Az intézményben tanító pedagógusok feladatai:

• A tanári munka lényege a tanulók nevelése, oktatása.
• A pedagógiai folyamat e két alapvető, egymástól elválaszthatatlan feladatát az
iskolai munkában a tanár korrekt szakmai-pedagógiai felkészültséggel végzi,
munkájában a legnagyobb hatékonyságra törekszik.

• A tanév kezdetekor a tanár kötelessége ismertetni a tanulókkal a tárgyi
követelményeket, valamint a balesetvédelmi előírásokat.

• Oktatómunkájában a tanár folyamatosan értékeli a tanulók teljesítményét.
• A pedagógus az óra előtt minimum tíz perccel köteles megérkezni az iskolába,
telephelyre.

• A pedagógus munkakörben alkalmazott munkavállaló köteles munkáját a
Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja
alapján végezni, tantárgyában és szakmódszertanában folyamatosan képezni
magát, a megszabott órákat pontosan megtartani.

• A pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, vagy vállalkozó
köteles az iskolai munkatervben szereplő rendezvényeken tevékenyen is részt
venni, mindennemű akadályoztatását köteles időben jelezni.

• Előre tudott, vagy tervezett hiányzáshoz engedélyt kér az iskola igazgatójától, a
szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében minden órájának anyagáról
pontos információt ad.

• Óra elhagyására, cseréjére csak komoly indokkal, az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes előzetes hozzájárulásával kerülhet sor.

• Az iskola tanárának más intézménynél vállalt munkája a saját iskolájában
végzendő munkáját rendszeresen nem akadályozhatja.

• Az alapfokú művészetoktatási intézményben a nevelő-oktató munkát a
pedagógiai program és a helyi tanterv által meghatározott szempontok alapján
kell megtervezni. A tananyagtervezés egy-egy osztályra (csoportra) bontja le az
adott tanév tantervi anyagát. Az éves tanmenetet havi lebontásban a szaktanár
készíti el, a tanszakvezető ellenőrzi. A tervezés egy tanévre történik.

• A tanítási naplót a pedagógus vezeti, a hiányzások igazolását adminisztrálja és
ellenőrzi annak mértékét.
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• A törzslapokat a pedagógus tölti ki. A törzslapon a bizonyítványszámot is
feltünteti.

• A pedagógus írja meg a bizonyítványokat is, amely az igazgató aláírásával válik
érvényessé.

• A pedagógus feladata a közösségépítés, személyiségfejlesztés,
tehetséggondozás, a tanórán kívüli tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

5.2 Az intézményben tanító óraadó tanárok feladatai

A törvényi keretszám szerinti tanítási óra megtartásán kívül az óraadó tanár feladatai a
következők:

- kötelezően részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken
- ötleteivel, javaslataival segíti az oktató-nevelő munkát
- egyéni feladatvállalásokat tesz
- részt vesz az iskola tanórán kívüli rendezvényein
- felvállalja a tehetséggondozást és a korrekciós feladatokat
- részt vesz az iskola szakirányú továbbképzésein

Az intézményünkben tanító pedagógusok, és az óraadó tanárok egyaránt végeznek az
oktató-nevelő munkán túl művészeti munkát is. Az osztályok művészeti csoportként is
működnek, számukra koreográfiákat készítenek, viseleteket terveznek és varratnak,
fellépéseket szerveznek és bonyolítanak, egyéni és kiscsoportos különfoglalkozásokat
tartanak. A tehetséges tanulók egyéni fejlődése végett fesztiválokra, versenyekre
készítenek fel tanulókat. Zenei felvételeket készíttetnek, zenekart szerveznek,
kiállításokat, színielőadásokat rendeznek, tanári koncerteken lépnek fel.
Az óraadó tanárok kibővített feladatra történő alkalmazása az iskola magas szintű
szakmai munkájának egyik alapvető tényezője.



- 24 -

III. rész

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás

Az intézmény részeit alkotó intézményegységek a jogszabályban meghatározott
feladataikat egymással együttműködve, tevékenységüket összehangolva látják el. Az
egységek munkájának összehangolását az Igazgatóság segíti.
Az igazgató és a helyettesek, a tagintézmény vezető, minőségirányítási vezető
kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak
vezetői megbeszéléseket.
A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyekről írásban
emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az igazgató az általános
munkaidőn belül bármikor összehívhat.
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a
választott közösségi képviselők segítségével – az igazgató fogja össze. A
kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell
alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági
ülések, intézményi gyűlések..
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv
tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra,
nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési,
egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg
kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az igazgató akkor hívja össze, amikor ezt
jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor.
Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

1. A vezetők közti kapcsolattartás, szakmai tanácsadó testület

1.1 Az igazgató munkáját a szakmai tanácsadó testület, az igazgatóság segíti,
amelynek tagjai:

- az általános igazgatóhelyettes,
- a művészeti igazgatóhelyettes
- a tagintézmény-vezető (igazgatóhelyettes),
- a tanszakvezetők,
- a gazdasági vezető

Az igazgató által, a tanév kezdetén megállapított munkaprogram alapján, kéthavonta
tanácskoznak.
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A testület összehívása az igazgató feladata. Tagjai kezdeményezhetik a
munkaprogramon kívül is a tanács összehívását, ha a javasolt napirend megtárgyalása
ezt indokolja. A testület összehívásáról az igazgató dönt.
A testület ülésein részt vesz meghívottként a Szülői Munkaközösség és a fenntartó
képviselője, valamint részt vehetnek az intézményi érdekképviseleti szervek képviselői
a napirendtől függően.
1.2 Az operatív vezetési ügyekben az igazgató az általános igazgatóhelyettessel, a
tagintézmény-vezetővel, és a tanszakvezetőkkel minden második hétfőn megbeszélést
tart.

2. A nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti közösség értekezlete, tanszakok
értekezletei, a fegyelmi bizottság

2.1 A nevelőtestület
A nevelőtestület az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógusainak közössége,
nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és
határozathozó szerve.
Az intézmény pedagógia szervezeti egységei közötti rendszeres szakmai
kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi illetve rendkívüli
nevelőtestületi értekezleten valósul meg.

A nevelőtestület tagja az alapfokú művészetoktatási intézmény valamennyi
pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő- és oktatómunkát
közvetlenül segítő közép-, felsőfokú (pedagógiai asszisztensek) végzettségű
alkalmazottja, továbbá a gazdasági részleg vezetője.

Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási
kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben,
valamint a Közoktatási törvényben és más jogszabályokban meghatározott
kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező, és javaslattevő jogkörrel
rendelkezik.

2.2 A nevelőtestületi értekezlet
Az intézmény pedagógiai szervezeti egységei közötti rendszeres szakmai
kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleteken, illetve a
rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. A nevelőtestület az alapfokú
művészetoktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
Az intézmény pedagógia szervezeti egységei közötti rendszeres szakmai
kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi illetve rendkívüli
nevelőtestületi értekezleten valósul meg.
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2.3 A közösségek kapcsolata

2.3.1 Az iskola vezetője és a nevelőtestület

A nevelőtestület közösségeinek kapcsolattartása az igazgató, a megbízott vezetők és
választott képviselők útján valósul meg.

2.3.2 A kapcsolattartás intézményesített formái:
− értekezletek
− megbeszélések

A kapcsolattartás formáit rögzíteni kell a művészeti iskola munkatervében.
Az igazgató (v. képviselője) a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán és írásbeli
tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat
− szóban vagy írásban,
− egyénileg vagy képviselőjük útján közölhetik az igazgatóval.

A vezető köteles:
− tájékoztatni az irányítása alá tartozó pedagógusokat az ülések döntéseiről,
határozatairól

− a fenntartóhoz közvetíteni – amennyiben szükséges - az irányítása alá tartozó
pedagógusok kérdéseit, véleményeit, javaslatait

2.3.3 A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik

a) a Pedagógiai Program és módosítása

b) a Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása

c) az intézmény éves munkatervének elfogadása

d) az intézmény munkáját átfogó elemzések értékelések, beszámolók elfogadása

e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása

f) a Házirend elfogadása

g) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása

h) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés

i) a továbbképzési program és beiskolázási terv elfogadása

j) a jogszabályban meghatározott más ügyek

Az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben a g) és h) pontok
kivételével nem rendelkezik szavazati jogkörökkel.
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2.3.4 A nevelőtestület véleményezési jogkörébe tartozik

− a tantárgyfelosztás
− az igazgatóhelyettesek megbízása, ill. a megbízás visszavonása
− az igazgatói pályázatokról, vezetői programokról való döntés
− az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló
pénzeszközök felhasználásának megtervezése

− az intézmény fejlesztési és beruházási terve
− a felvételi követelmények meghatározása
− külön jogszabályban meghatározott ügyek

2.3.5 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás
rendje
A nevelőtestület a jogszabályban meghatározott feladataiból a tanszaki
munkaközösségekre ruházza:

− a tantárgyfelosztás igazgatói elfogadása előtti és
− a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatban a közoktatási
törvény 57. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörét;

A Tiszavasvári Tagintézmény és a hozzátartozó telephelyek pedagógusaiból álló
közösség értekezletére ruházza át:

− a tagintézményben és a hozzátartozó telephelyeken a művészetoktatásban
részesülők magasabb évfolyamba lépéséről, osztályozó vizsgára bocsátásáról
való döntést,

− a tagintézmény és a közeli telephelyek munkáját átfogó elemzések, értékelések,
beszámolók elfogadását,

− a tagintézményhez és a közeli telephelyhez tartozó pedagógusok képviseletében
eljáró tanár kiválasztását.

2.4 A Fegyelmi Bizottság
A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi
bizottságot hoz létre. A fegyelmi bizottság állandó tagjai: az intézmény igazgatója,
változó tagjai: az általános és a művészeti igazgatóhelyettes, a tagintézmény-
vezető, a tanuló szaktanára és még egy pedagógus.

2.5 A nevelőtestületi értekezlet
A tanév során tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontját és napirendjét az
éves munkaterv állapítja meg.

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani:

− a pedagógiai program és módosítása elfogadására,
− a szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására,
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− az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók, az éves
munkaterv elfogadására, (féléves munka értékelésére, a tanév pedagógiai
munkájának értékelésére),

− a házirend elfogadására,
− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítására, osztályozó vizsgára
bocsátására,

− az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő
szakmai vélemény kialakítására (amennyiben a fenntartó az igazgatói
beosztásra pályázatot hirdetett),

− valamennyi, a nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörébe tartozó – át nem
ruházott – ügyben.

Azokban az ügyekben, amelyek csak a Tiszavasvári Tagintézmény és a hozzá tartozó
telephelyek feladatát érintik, a tagintézmény és a telephely pedagógusaiból álló
közösség jár el átruházott jogkörben.

A nevelőtestület értekezletei

A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart.
A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel
és időponttal az iskola igazgatója hívja össze.

2.5.1 Tanévnyitó értekezlet

Augusztus hó utolsó hetében az igazgató által kijelölt napon tanévnyitó
értekezletet kell tartani. Ezen az igazgató ismereti az új tanév főbb feladatait és a
nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó javaslatát. A tanévnyitó
értekezlet dönt az éves munkaterv elfogadásáról.

2.5.2 Félévzáró értekezlet

A tanév rendjéhez igazodva kell megtartani. Ezen az igazgató vagy helyettese
elemzi az első félév munkáját, és tájékoztatást nyújt a következő félév feladatairól.

2.5.3 Osztályozó értekezlet

Tartható az osztályozó vizsgák lebonyolítása után. A vizsgabizottság értékeli az
osztályok munkáját, szakmai színvonalát és érdemjegyekkel az egyes tanulók
teljesítményét. Az osztályozó vizsgajegy az éves tanulmányi átlag alapján történik
az év végi osztályzat meghatározása.

2.5.4 Tanévzáró értekezlet

Tartható a vizsgaelőadások lebonyolítását követően. Az utolsó tanítási napot
követően, illetve a tanév rendjének megfelelően. Ezen az igazgató beszámolójában
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- a testület véleményének figyelembevételével - elemzi, értékeli a tanév nevelő-
oktató munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. Az igazgató a
tanszakvezetők tervei alapján előkészíti a következő tanévet, ismerteti a következő
tanítási év tantárgyfelosztását, egyezteti a nyári táboroztatási tervet.

2.5.5 Nevelési értekezlet

Az éves munkatervben meghatározott időpontokban nevelési értekezleteket kell
tartani. Tárgya bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz
meg. A nevelési értekezlet témájától függően a nevelőtestület határozatot,
állásfoglalást hozhat.

2.5.6 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet

Az igazgató rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három
nappal korábban történő kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi
kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok
megjelölése szükséges.
Nevelőtestületi értekezlet összehívását, a szülői munkaközösség, a
diákönkormányzat is kezdeményezheti. A kezdeményezés elfogadásáról a
nevelőtestület dönt.
Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül
össze kell hívni.

2.6 A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos
rendelkezések

A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elő. A nevelőtestület
írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend,
a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó beszámoló elfogadásával,
jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat.

• Az igazgató az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt
legalább nyolc nappal kifüggeszti.

• A nevelőtestület írásban továbbítja az igazgatóhoz javaslatát.
• A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató látja el.
• A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a
véleményezési jogot gyakorló szülői, ill. diákszervezet képviselőjét.

• Az értekezlet megnyitásakor meg kell állapítani az aláírt jelenléti ívből a
határozatképességet. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha
tagjainak 2/3-a jelen van.

• A véleményezési jogkörbe tartozó ügyeket tárgyaló nevelőtestületi értekezlet
határozatképességéhez elegendő a nevelőtestületi tagok több mint 50%-nak
jelenléte is.

• A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.
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• Az értekezletekről jegyzőkönyv készül, az iskolatitkár vezeti, melyet az
értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. Csatolni kell
a jelenléti ívet.

• A hitelesítésre az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.
• Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazat-
egyenlőség jön létre, a határozatot az igazgató szava dönti el.

• A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni, a
szavazás és jegyzőkönyvvezetés előtt a levezetőnek a határozatot ki kell
hirdetni.

• A határozatokat a jegyzőkönyvben sorszámozni kell és azokat a külön
vezetett határozati nyilvántartásba, az összes aláírás meglétét követően át
kell vezetni.

• A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv
hitelesítésére felkért tanár írja alá.

• A jegyzőkönyv másolatát az irattárban kell elhelyezni.
• A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület tagjai, valamint az iskola munkájának
ellenőrzésével megbízott szervek képviselői betekinthetnek. Az értekezletről
hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják.

• A fenti előírások megfelelően vonatkoznak a tagintézményben tartott
értekezletre is azzal, hogy az értekezlet előkészítése és levezetése a
tagintézmény vezető feladata. Az értekezlet időpontjáról az intézmény
igazgatóját 8 nappal előbb külön is tájékoztatni kell. Az értekezlet
jegyzőkönyvének másolatát a székhelyre el kell küldeni.

2.7 Az alkalmazotti közösség értekezlete az intézmény valamennyi dolgozójának
együttműködési színtere.

Az alkalmazotti közösség értekezletét össze kell hívni:
− a közoktatásról szóló törvény 102. §-ának (3) bekezdésében írt fenntartói
döntések előtt az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének
meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és a megbízás
visszavonásával kapcsolatos fenntartói intézkedések tervezetének
véleményezése, valamint

− az intézmény minőségirányítási programja véleményezése céljából.

Az intézmény igazgatója dönthet úgy, hogy más ügyben is összehívja az alkalmazotti
közösséget.
Az alkalmazotti közösség értekezletét az igazgató készíti elő, hívja össze és vezeti,
kivéve, ha a fenntartó az intézményvezetői megbízáshoz kér véleményt. Ilyenkor az
igazgatóhelyettesek és a fenntartó készíti elő az értekezletet.
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2.8. Munkacsoportok értekezletei

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok

Az iskolai munka egyes aktuális feladatinak megoldására a nevelőtestület tagjaiból
munkacsoportok alakulnak. A csoportok tagjait az igazgató vagy a nevelőtestület
választja meg, de lehet önként vállalt feladat is. A feladatok megvalósítás során
keletkezett dokumentumokat az intézmény titkárságára le kell adni.

3. A tagintézmény

3.1 A tagintézmény működése

A tagintézmény élén a tagintézmény vezető áll. Vezető beosztású pedagógus, ellátja a
tagintézmény vezetését, felelős a tagintézmény működéséért, hivatalosan képviseli a
tagintézményt.
Munkáját az iskolaigazgatóval egyeztetve végzi.
Az iskola Pedagógiai Programja, Minőségirányítási Programja, Házirendje, SZMSZ-e
és minden érvényben lévő szabályzata érvényes a tagintézményre. A munkaterv
azonban épít a helyi hagyományokra is. A tagintézmény munkatervének elkészítése
valamint az év végi beszámoló elkészítése a tagintézmény vezető feladata, amelyet az
igazgató az iskolai munkatervben és az iskolai év végi beszámolójában összegez. A
tagintézmény vezető a tagintézményi értekezletekről, az év végi, az összevont
vizsgákról, a különbözeti vizsgákról, a felvételiről jegyzőkönyvet készít.
A tagintézmény vezető közvetlen munkatársa a tagintézményi iskolatitkár.
A tagintézmény iratkezelési, irattározási feladatokat nem lát el.
A tagintézmény vezetői irodában kell tárolni a naplókat, törzslapokat, a nyilvántartási
lapokat, a szülői nyilatkozatokat, a jegyzőkönyveket, a bizonyítványokat.
A tanév végén a fenti dokumentumokat át kell adni az igazgatónak és a továbbiakban
az iskola székhelyén kell tárolni.
A jegyzőkönyv másolatokat, a beírási naplókat, a tagintézményben tanító
pedagógusok, óraadó tanárok személyi anyagát az iskola székhelyén kell tárolni.
Az iskola működését meghatározó szabályzatokat a tagintézményben is
hozzáférhetővé kell tenni.

A pedagógusokat és a tanulókat érintő intézkedéseket a tagintézményben kellő időben
és módon kihirdeti.
A munkaértekezleteit önállóan is szervezheti, azonban a tanévnyitó, tanévzáró
értekezletet, valamint azokat az értekezleteket, amelyeken a tantestület döntési
jogkörét gyakorolja központilag kell szervezni.

A tagintézmény vezető kapcsolatot tart és egyeztet a bérleti szerződésekben foglaltak
szerint termet és feltételeket biztosító iskolák igazgatóival
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3.2 A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje

− - A tagintézmény vezető részt vesz a rendszerességgel tartott vezetői
megbeszélésen és tagja az igazgatóságnak. Az igazgatóval, az
igazgatóhelyettesekkel, a tanszakvezetőkkel való kapcsolata közvetlen és
rendszeres.

− - Az értekezletek közötti időszakban felmerülő és a tagintézményben folyó
munka irányításához szükséges szakmai és egyéb információkról az igazgató és
a helyettesek közvetlen tájékoztatást adnak.

− - A tagintézmény vezető a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti, ezenkívül e-
mailen keresztül intézi bármely ügyben szükségesnek tartott egyeztetéseket.

− - Az intézmény igazgatója, vagy megbízott vezető helyettese részt vesz a
tagintézményben tartott értekezleten, ezen túl ellenőrzési terve alapján -
szükség szerint azon túl is - látogatja a tagintézményt, közvetlen e-mail
kapcsolatot tart fenn.

− - A székhelyen működő iskolatitkár és a tagintézményi iskolatitkár közvetlen
kapcsolatban állnak, gondoskodnak arról, hogy mind a pedagógusokat, mind a
tanulókat érintő tájékoztatások egy időben jussanak el az érintettekhez.

4. A vezetők helyettesítésének rendje

4.1 Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő,
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az
általános igazgatóhelyettes helyettesíti, aki az igazgató tartós távolléte esetén
gyakorolja az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozó hatásköröket is. Tartós
távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.

4.2 Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az
igazgató helyettesítését a művészeti igazgatóhelyettes látja el.

4.3 A tagintézmény-vezetőt akadályoztatása esetén a néptánc tanszak vezetője
helyettesíti. Mindkettő egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítést a
telephely-felelős látja el.

4.4 Az általános igazgatóhelyettes, művészeti igazgatóhelyettes és tagintézmény-
vezető (igazgatóhelyettes) öt napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató
intézkedik.

5. A szülői szervezettel való kapcsolattartás rendje

5.1 A szülői szervezet (közösség) intézményszintű képviselőjével az intézmény
igazgatója tart kapcsolatot.

− Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek (közösségnek) a
szervezeti és működési szabályzat vagy jogszabály véleményezési jogot
biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. A
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szülői közösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet – véleményezéssel
érintett – napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni, és részére
tanácskozási jogot kell biztosítani.

− A szülői szervezet a tanulók nagyobb csoportját érintő ügyben tájékoztatást
kérhet szóban, írásban az intézmény igazgatójától és a tagintézmény-vezetőtől.
Az írásos megkeresésre az ügy jellegétől függően mielőbb, de legkésőbb 30
napon belül választ kell adni. A tájékoztatás – megállapodás szerint – történhet
szóban is, amelyről emlékeztetőt kell készíteni. A tanulók nagyobb csoportját a
házirend határozza meg.

− A tanulók nagyobb csoportját érintő ügyek tárgyalásánál a szülői szervezet
képviselője tanácskozási joggal vesz részt a nevelőtestület vagy egyéb fórum
ülésein. A meghívásról az igazgató, tagintézményben a tagintézmény-vezető
gondoskodik.

− Ha szülői szervezet a tanulói jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka
eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az
igazgató - tagintézményben a tagintézmény-vezető - gondoskodik arról, hogy
azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével
megtárgyalja.

− Az intézmény szülői szervezetei (közösségei) részére művészeti áganként a
szakmai munkaközösség-vezetők tanévenként legalább egy alkalommal
tájékoztatást adnak a művészeti ágban folyó munkáról.

− Az egyes főtárgyak tanárai közvetlen kapcsolatot tartanak a hozzájuk beosztott
tanulók szülői közösségével.

− A tagintézmény, valamint a két közeli telephely szülői közösségével a
tagintézmény-vezető (igazgatóhelyettes) tart kapcsolatot, melynek keretében
évenként tájékoztatást ad a tagintézményben folyó szakmai munkáról. A
kapcsolattartásban közreműködnek a tanszakvezetők és a pedagógusok.

5.2 A szülői közösség az intézmény munkatervének megfelelően közreműködhet a
növendék- és a tanári bemutatók és kiállítások, növendéki előadások és
kiállítások rendezésében. Erről a művészeti igazgatóhelyettessel, illetve a
tagintézmény-vezetővel állapodnak meg.

5.3 A szülői szervezet (közösség) részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított
jogok: A közoktatási törvény 59. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján a jelen szervezeti és működési szabályzat a szülői szervezet (közösség)
részére a következő jogokat biztosítja: az intézményi szülői szervezet (közösség)
véleményezési jogkört gyakorol a szervezeti és működési szabályzatnak a
szülőket is érintő rendelkezéseiben.

6. A szülők jogai

A szülők joga, hogy gyermekük számára nevelési-oktatási intézményt válasszanak.
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A szülő a tanuló törvényes képviselője:
− képviseli a tanulót,
− a tanulói jogok érvényesítése érdekében felléphet a tanuló képviselőjeként
(kivéve a személyesen gyakorolható tanulói jogok),

− fegyelmi eljárásban gyermeke védelme érdekében eljárhat (tárgyalási
részvétel, bizonyítás, jogorvoslat),

− képviselheti a tanulót az iskolai kártérítési eljárásban.
A szülő köteles intézkedni és eljárni a tanulók megillető jogok
érvényesítése érdekében, a tanuló nevében jognyilatkozatot tenni.

− 14 éven aluli tanuló helyett a jognyilatkozatot a törvényes képviselő teszi
meg,

− 14 és 18 év közötti tanuló jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes
képviselő hozzájárulása szükséges.
14 és 18 év közötti tanuló esetében, a szülő önálló jognyilatkozatot is tehet
a tanuló képviseletében, de a szülő nem foglalhatja érvényesen saját
jognyilatkozatában:

− a tanuló személyes jognyilatkozatait (pl.: életpálya megválasztása)
− a tanuló munkával szerzett eredményének felhasználását.

A szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan iskolai döntéshez,
amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.

A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke jár-e másik művészeti iskolába, milyen
módon kívánja igénybe venni az iskola szolgáltatásait, valamint arról, hogy a
gyermeke tanulásának egészségügyi akadálya nincs.

Iskolahasználóként a szülő jogosult élni a számára biztosított egyéni és kollektív
jogokkal.

6.1 A szülők egyéni jogai
− megismerheti az iskola Pedagógiai Programját, házirendjét, SZMSZ-ét és
ezekről megfelelő tájékoztatást kaphat,

− a tanuló fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres
és érdemi tájékoztatást és nevelési tanácsot, segítséget kaphat,

− írásbeli javaslataira, kérdéseire 30 napon belül érdemi választ kaphat,
− gyermeke részvételét kérheti a nem kötelező foglalkozásokon,
− az igazgató engedélyével részt vehet egyes foglalkozásokon,
− a tanuló érdekében jogorvoslattal élhet,
− a Szülői Munkaközösségbe választ és választható.

6.2 A szülők kollektív jogai, a Szülői Munkaközösség
A szülők kollektív jogait a szülői szervezet (Szülői Munkaközösség) gyakorolja.
Az iskolai Szülői Munkaközösség a szülők saját kezdeményezésükre maguk
hozhatják létre. A Szülői Munkaközösség dönt saját működési rendjéről,
tisztségviselőiről, munkatervének elfogadásáról.
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a) Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik
érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK)
működik.

b) Az osztályok szülői munkaközösségeit az egyes osztályba járó tanulók szülei
alkotják.

c) Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő
tisztségviselőket választják:
- elnök
- elnökhelyettes

Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a
választott osztály SZMK elnök, vagy a főtárgytanár segítségével juttatják el az
iskola vezetőségéhez.

d) Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai
SZMK választmánya és vezetősége. Az iskolai SZMK választmányának
munkájában az osztály szülői munkaközösségek által tanszakonként delegált tagok
(tanszakonként 2 fő) vesznek részt
Az SZMK vezetőségét a választmány választja az iskola egész szülői
közösségéből.
Az iskolai SZMK elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.

Az iskolai SZMK választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek
több mint 50 %-a jelen van: döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza.

Az iskolai SZMK választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább egy
alkalommal össze kell hívni, és tájékoztatást kell adni az iskola feladatairól,
tevékenységéről, az iskola munkatervéről.

e) Az iskolai szülői munkaközössége az alábbi jogok illetik meg:
− megválasztja saját tisztségviselőit
− kialakítja saját működési rendjét
− az iskolai munkatervhez igazodva elkészítheti saját munkatervét
− képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében

− véleményezi az iskolai pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét,
valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, ill. tanulókkal
kapcsolatosak

− véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal
kapcsolatos valamennyi kérdésben

− a tanulók nagyobb csoportját érintő ügyben tájékoztatást kérhet szóban,
írásban az intézmény igazgatójától és a tagintézmény vezetőtől.



- 36 -

7. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje

A szülői szervezet intézményszintű képviselőjével az intézmény igazgatója tart
kapcsolatot.
A tagintézmény szülői közösségével a tagintézmény vezető tart kapcsolatot,
melynek keretében évenként ad tájékoztatást a tagintézményben folyó szakmai
munkáról.
A kapcsolattartásban közreműködnek a tanszakvezetők és a pedagógusok.

A kapcsolattartás formái:
− az iskolai szülői értekezletek,
− folyosón elhelyezett hirdetmények,
− körlevelek.
− Személyes beszélgetések

8. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

8.1 A művészeti nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül
kiterjed a nem kötelező (választható) tanórai, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokra is.

8.2 A pedagógiai munka ellenőrzése a tanszaki munkaközösség által kidolgozott
területeken és módszerekkel folyik.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató hagyja jóvá a
tanszaki munkaközösség javaslata alapján.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az
igazgató dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhetnek az általános
igazgatóhelyettes, a művészeti igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető, a
tanszakvezetők, az iskolaszék, illetve a szülői szervezet (közösség).

8.3 A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
− az igazgató,
− az általános igazgatóhelyettes,
− a művészeti igazgatóhelyettes
− a tagintézmény-vezető
− tanszakvezető a saját tanszakán.
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységét ellenőrizheti.
Közvetlenül ellenőrzi az általános igazgatóhelyettes és a tagintézmény-vezető
(igazgatóhelyettes) munkáját.
Ennek egyik eszköze a beszámoltatás.
A tervezett beszámoltatások témáját és kiemelt szempontjait az igazgatóság
munkaprogramjában rögzíti, és meghatározza annak formáját (írásbeli, szóbeli).
A nem tervezett beszámoltatásról a testület ülése előtt legalább egy héttel
tájékoztatja a beszámolásra kötelezettet.



- 37 -

Az általános igazgatóhelyettes és a tagintézmény-vezető (igazgatóhelyettes)
ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következően a saját
területükön elvégzik, évente legalább egyszer átfogó beszámolót készítenek az
igazgatóság ülésére.

8.4 A tagintézmény-vezető, és a tanszakvezetők az éves munkájukról szóló beszámoló
során adnak számot a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Az igazgató a tanulói fegyelmi ügyekről a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten
ad tájékoztatást.
A folyamatba épített ellenőrzés tapasztalatairól az általános és a művészeti
igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető a rendszeresített vezetői megbeszélésen
szóban ad tájékoztatást.

8.5 Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az
érintett pedagógus észrevételt tehet.
Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai
munkaközösségek értékelik, melynek eredményeképpen a szükséges
intézkedések megtételét kezdeményezhetik az intézmény vezetésénél.

8.6 A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejű
meghatározásával – nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

9. A belső szakmai ellenőrzés rendszere a következőkre terjed ki

− oktatási folyamatokra
− nevelési folyamatokra
− az oktató-nevelő munkát közvetlenül befolyásoló működtetési folyamatokra
− a tanulmányi minimumszintek elérésének vizsgálatára,
− a pedagógusok munkaköri leírásában meghatározott kötelező feladatok
teljesülésére,

10. Az ellenőrzés módszerei

− a tanórák,
− a tanórákon kívüli foglalkozások,
− a beszámolók,
− az előadások,
− versenyek, saját rendezvények látogatása,
− a tanulói munkák vizsgálata,
− írásos dokumentumok vizsgálata.

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni.

Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával -
tantestületi értekezleten összegezni
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11. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja

11.1 Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli.
Az általános igazgatóhelyettes a vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot
a külső szervezetekkel, szervekkel.
A tagintézmény-vezető (igazgatóhelyettes) a tagintézmény térségében
rendelkezik képviseleti jogosultsággal.

11.2 Az országos hatáskörrel, illetékességgel rendelkező pedagógiai-szakmai
szolgáltató intézmény vezetőjével az igazgató tart kapcsolatot, de munkatársi
szinten kapcsolat lehet az általános igazgatóhelyettes, a művészeti
igazgatóhelyettes a tagintézmény-vezető, a szakmai munkaközösség-vezetők, a
tanszakvezetők és a pedagógusok között is.

11.3 Az iskolai szakkönyvtár kapcsolatait a települési nyilvános könyvtárral
elsősorban a művészeti igazgatóhelyettes gondozza.

11.4 A művészeti szakközépiskolákkal, a Magyar Táncművészeti Főiskolával való
kapcsolattartás az igazgató feladata, a kapcsolattartásban részt vesz az általános
igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető (igazgatóhelyettes) és a tanárok is.
Az iskola pedagógusai mentori feladatokat is ellátnak. Az óralátogatásokhoz,
hospitálási és tanítási gyakorlatokhoz az igazgató engedélye szükséges.

11.5 A település közművelődési intézményeivel, általános iskoláival, óvodáival az
intézmény közvetlen és szoros kapcsolatot épít ki és gondoz mind a székhelyen,
mind a tagintézményben és a többi telephelyen.

12. Az intézményt segítő szervezetekkel való kapcsolattartás rendje

Az iskolát segítő szervezetekkel:
- Nyírség Táncegyesület
- Csontváry Kör
- Talán Teátrum

(Az intézmények képviselői folyamatosan tájékoztatják egymást működésükről,
segítséget adnak egymásnak, amennyiben az szabályzatukkal nem ellenkező.
Az egyesület minden olyan - az iskola profiljához kapcsolható - tevékenységet
felvállal, mely a Ktv-ben és a közoktatási megállapodásban rögzítettek értelmében
az iskola nem tud elvállalni.)

Szülői és szakmai szövetségekkel:
− A Zene- és Művészeti Iskolai Szülők Országos Egyesületével való
kapcsolatfelvétel után intézményünk felvételt nyert a tagok sorába.
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− A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével a kapcsolattartás,
rendezvényeinek látogatása, továbbképzésein való részvétel, a Nevelési
Kongresszuson való részvétel a kölcsönös együttműködés alapja.

− A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet alelnöke az
iskola igazgatója. A szervezet a minőségi művészeti oktatást végző
szakembereket tömöríti magába.

Az iskola, rendszeres kapcsolatot tart:

• a tanulók iskoláival (általános iskolák, középiskolák),
• a település egyéb intézményeivel
• a Magyar Táncművészeti Főiskolával
• a magyarországi hivatásos táncegyüttesekkel
• a Martin György Néptáncszövetséggel
• a Hagyományok Házával,
• az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel
• a Móricz Zsigmond Színházzal
• a Talán Teátrummal
• a Csontváry Körrel
• a Gyermekjóléti Szolgálattal
• a megyei főjegyzővel
• a fenntartóval
• a szakminisztériumokkal
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IV. r é s z

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

1. A nyitva tartás rendje

1.1. Nyitva tartás

• Az iskola székhelyét és telephelyeit, tagintézményét szorgalmi időben, a
házi rendben ill. az órarendben meghatározottak szerint, hétfőtől szombatig
kell nyitva tartani.

• Az intézmény szorgalmi időben – mind a székhelyen, mind a
tagintézményben és a telephelyeken – hétfőtől-péntekig az órarend szerint
legkésőbb 20 óráig tart tanulói ügyeletet, illetve tanórát.

A nyitva tartás rendje a székhelyen és az intézmény bérelt irodájában:

Igazgatóság: igazgató, művészeti igazgatóhelyettes

• Hétfőtől péntekig: 8.00- 12.00 Nyíregyháza, Nádor u. 54. sz. alatti iroda
• Hétfőtől-péntekig: 12.00-16.00 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.
• Hétfőtől-péntekig: 16.00-20.00 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.

Általános igazgatóhelyettes:

• Hétfőtől-péntekig: Nyíregyháza, Nádor u. 54.sz. alatti iroda

Titkárság:

• Hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00 Nyíregyháza, Nádor u. 54. sz. alatti iroda
• Hétfőtől péntekig: 12.00-16.30 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.

Ügyfélfogadás:

• kedd-péntek: 8.00-12.00 Nyíregyháza, Nádor u. 54. sz. alatti iroda

Gazdasági iroda:

• Hétfőtől péntekig: 8.00-16.30 Nyíregyháza, Nádor u. 54.sz. alatti iroda
• Hétfő- csütörtök: 16.00-20.00 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.
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Ügyfélfogadás rendje a Tiszavasvári Tagintézmény központi feladatellátási helyén:

Tiszavasvári Ifjúság u. 8.

• Szerda-csütörtök: 8,00-16,00

A szülői értekezlet és a fogadóóra napjain a nyitva tartás meghosszabbítását az
igazgató, illetve a tagintézmény vezető engedélyezi.

1.2. Az intézmény vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.
1.3. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől

való egyéb eltérésre az igazgató ad engedélyt, és ezt mind a tanulóknak, mind
pedig a szülőknek jelezni kell.

1.4. A tanítási órák 90 percesek, amennyiben azonos napon két 90 perces órában
zajlik az oktatás, akkor minimum 5 perces szünetet kell tartani.

1.5. A művészeti nevelő-oktató munka pedagógusok vezetésével a heti órarend
alapján folyik. Tanórán kívüli foglalkozások a kötelező órák megtartása után
szervezhetők.

1.6. Az intézmény a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az
ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az
épületekben. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként
meghatározza és meghirdeti. A szorgalmi idő előkészítése augusztus 15-től
kezdődik és augusztus 31-ig tart.

1.7. A vezetők benntartózkodása
Az intézmény nyitvatartási idején belül – 12.00-16.00-ig – az intézmény
székhelyén az igazgatónak vagy általános, vagy művészeti helyettesének, a
tagintézményben a tagintézmény-vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia.
A nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus
jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló
halaszthatatlan intézkedések megtételére. A vezető távozása után a szervezett
foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. A
tagintézmény-vezető korábbi távozása esetén a helyettesítési rend lép érvénybe.

1.8. A pedagógusok munkarendje

A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési-
oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (a törvény szerint
40 óra) kötelező órákból valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel,
tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok
ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az
intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése.

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a
tanügyigazgatásért felelős vezető állapítja meg és az igazgató jóváhagyásával válik
végrehajthatóvá. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató vagy a feladat
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ellátásáért felelős helyettese engedélyezheti. A pedagógus köteles munkakezdése
előtt tíz perccel munkahelyén megjelenni.

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen legalább telefonon
jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A
tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása
esetén – lehetőség szerint szakszerűen kell helyettesíteni.

A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra
megkezdése előtt 30 perccel jelezni kell az intézmény tanügyigazgatásért felelős
vezetőjének.

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása
esetén – lehetőség szerint szakszerűen kell helyettesíteni. A szakszerű helyettesítés
érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobáiban kell tartani. A rendkívüli
távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt
negyed órával jelezni kell az igazgató helyettesének.

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – tanítási (foglalkozási) órák
megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az általános
igazgatóhelyettes adja, - a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak
meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus
alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét.

1.9 A nem pedagógus munkakörűek munkarendje

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők
helyettesítési rendjét a tanügyigazgatásért felelős vezető állapítja meg, - az igazgató
jóváhagyásával. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál
figyelembe kell venni az Intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az
alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön
megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell közvetlen felettesüket vagy az
igazgató helyettest.

1.10 A tanulók munkarendje

A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a házirend
határozza meg.
A házirend szabályait a nevelőtestület – az igazgató előterjesztése után – az érintett
közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a
pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi
tanulójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező.

2. Kulcshasználat

Az épületek kulcsainak kiadását a székhely és a telephelyek házirendje tartalmazza.
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3. Biztonsági berendezés

A biztonsági berendezést azok a személyek kezelik, akik a telephelyek bejárati
kulcsaival rendelkeznek.

4. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az intézménnyel

• Külső látogatók az intézményben folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják.
• A szülők a gyermekeket a tanítás kezdete előtt a tanteremig kísérhetik. A
tanítási órák után a gyermeket ugyanígy lehet megvárni.

• Az intézmény telephelyeire érkező külső személyek a portán jelzik jövetelük
célját, illetve azt, hogy kit keresnek.

• A fenntartó képviselőjét, a pedagógiai szakmai szolgáltató, illetve más hivatalos
személyeket elsősorban az igazgató fogadja.

• A tagintézménybe érkezőket a tagintézmény vezető fogadja.
• A tanítási órák látogatására külső személyek részére az igazgató, ill. a
tagintézmény vezető ad engedélyt.

• Óralátogatást tanítási óra közben, vagy a tanítási óra vége előtt befejezni nem
szabad.

• Az intézmény igazgatója által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt
helyen kell fogadni. Az engedély (szerződés) tartalmazza a benntartózkodás
szabályait, a vagyonvédelemre vonatkozó előírások megtartásával kapcsolatos
kötelezettséget.

5. A létesítmények és helyiségek használati rendje

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás
szem előtt tartásával kell használni.
Az iskola egész területén – kivéve a dohányzásra kijelölt helyet – tilos a
dohányzás!

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:

− a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,
− az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
− az energia-felhasználással való takarékosságért,
− a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
− az öltözői és ruhatári rend megtartásáért,
− a jelmezek rendeltetésszerű és kímélő használatáért, különös tekintettel az eredeti
viseletek darabjaira.
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6. A könyvtárhasználat rendje

A művészeti iskola a telephelyein bérli az ott lévő könyvtárat. A könyvtár használati
rendjét minden pedagógus és tanuló köteles betartani. Ezen kívül a művészeti iskola
tanárai és diákjai a székhelyen lévő könyvtárat is használhatják. A szakkönyvtár
kezeléséért az iskola igazgatóhelyettese a felelős. Csak az ő engedélyével lehet
használni. A szakkönyvtárból csak a művészeti iskola pedagógusai és diákjai
vihetnek ki szakanyagot.
A szakkönyvtár használati rendjéről a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezik.

7. A fogadó órák rendje

Mind a főállású, mind az óraadó tanárok havonta egy alkalommal fogadóórát
tartanak, melynek időpontjáról a szülőket tájékoztatni kell. (ellenőrző, hirdetőtábla)

8. Nyílt napok

Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők betekintést nyerhessenek az oktató-
nevelő munka színterének, a tanítási órának a megtekintésére. A nyílt napok
időpontjáról való tájékoztatás lehetőségei: ellenőrző, hirdetőtábla, sajtó.

9. Intézményi védő, óvó előírások

• A közoktatási törvény jogot biztosít a tanulóknak arra, hogy az iskolában
biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák

• A művészeti nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az
igazgató feladatkörébe tartoznak.

• Minden pedagógus törvényből eredő kötelessége, hogy a rábízott tanulók
részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön.

• Minden tanév első hetének valamely tanítási napján a főtárgytanár
balesetvédelmi oktatást tart, melyet köteles dokumentálni.

• A tanév során történő tanulmányi kirándulás a pedagógus külön oktatást tart az
utazással és egyéb baleseti forrásokkal kapcsolatosan. Ismerteti az utazási
szabályzatot.

• Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanárnak is kötelessége a
veszélyforrásokra és az elvárható magatartási formákra felhívni a tanulók
figyelmét.

• A nyári táborok szervezésekor a táboroztató pedagógus kötelessége a tábor
területének, helyiségeinek balesetvédelmi szempontból történő átvizsgálása,
valamint a tanulók tájékoztatása a tábor rendjéről.

• Nem szabad olyan tábori helyet választani, ahol a tanulók testi épsége,
egészsége sérülhet.
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Ha a tanulót baleset éri, a vele való foglalkozást tartó tanár kötelessége az
elsősegélynyújtás, az intézkedés a balesetvédelmi jegyzőkönyv felvétele.

10. Az iskolai reklámtevékenység szabályai

Az intézmény területén nem minősül reklámtevékenységnek az iskola életével
kapcsolatos hirdetés és tájékoztatás, függetlenül formájától és módjától.
Az intézmény területén a közoktatási törvény hatálya alá eső és a jogszabály által
engedélyezett reklámtevékenység csak a tagintézmény vezető egyedi engedélye
alapján történhet.

11. Vagyonvédelem

11.1 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. Idegen személy az intézmény területén csak ellenőrzés mellett
tartózkodhat. Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett
foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. Vagyonvédelmi okok miatt az
üresen hagyott termeket zárni kell.

11.2 Iskolai könyv-, kotta-, zenemű- és eszköztár (hangszerek, jelmezek, díszletek)
használatát az oktatókkal kell egyeztetni. A tagintézményekben és a telephelyeken
működő könyvtárak használatát a bérleti szerződés biztosítja.
A székhelyen a fenntartó döntése alapján kizárólag szakkönyvtár működik. A
szakkönyvtár működési ideje hétfőtől – péntekig 17,00 – 19,00 óra.

Az iskolai könyv-, zeneműtár, fonotékai gyűjtemény stb. (továbbiakban könyvtár-
eszköztár) az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát, a korszerű szemléltetést
szolgálja.

Törekedni kell az állomány folyamatos gyarapítására. A könyvtár-eszköztár
állományának tartalmaznia kell a nevelési-oktatási tervek által előírt eszközöket
(ajánlott kotta és zeneműveket, szakkönyveket, lexikonokat, szótárakat,
szakfolyóiratokat, valamint rendelkeznie kell az alapvető kazetta és
hanglemeztárral, videokazetta gyűjteménnyel). A könyvtár-eszköztár gyűjtse az
iskolai emlékeket, dokumentumokat, hang- és videofelvételek.

11.3 Az iskolai felszerelések, technikai eszközök nyilvántartásáért az igazgató által
megbízott gazdasági vezető felel.

A tanév végén a tanulóknak bizonyítványosztás előtt tartozásukat rendezniük kell.
Az elveszett vagy vissza nem szolgáltatott könyvtári tulajdonú könyvet, kottát,
hanglemezt, eszközt a folyó kereskedelmi áron kell megtéríteni.
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12. A tanítási órák rendje

• Az alapfokú művészetoktatási intézménybe járó tanulók e tevékenységüket
kötelesek az általános iskolai illetve középiskolai osztályfőnöküknek
bejelenteni, illetve az egyéb más intézmény munkájában (sportegyesület,
művészeti együttes, más alapfokú művészeti iskola) való részvételükről
előzetesen az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatóját tájékoztatni.

• A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek az általános és
középiskolájuk tanítási óráival, illetőleg munkaidejével. A főtárgyi órák
beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb lakó tanulók óráit - ha
lehetséges - kapcsoljuk a kötelező tárgyi órákhoz.

• A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az
osztályfőnöke (távolléte esetén igazgató, vagy igh..) illetve a részére órát tartó
szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.

• Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az
igazgató, vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

• A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni
vagy a tanítási órát más módon zavarni nem szabad.

• A tanórák didaktikai feladatainak hatékony megvalósítása érdekében minden
tanszakon két tanítási órát összevontan kell megtartani. A tanítási óratervet 2 x
45 perces időtartamra kell elkészíteni. A tervezésnél figyelembe kell venni az
életkori sajátosságokat, a figyelem és a terhelhetőség határait.

• Megalapozott szakmai, életkori, és szervezési indokok alapján lehetséges a
kötelező heti 4 óra egy napon történő megtartása is. Ebben az estben a 2x90
perces órák közé minimum 5 perces szünetet kell beiktatni.

• Szakmai indokok, valamint a hatékonysági elvek alapján, néptánc tanszakon a
kötelező népi játék-néptánc és a kötelezően választható - iskolánkban
egységesen - a népi ének tantárgy komplex tárgyként szerepel.

12.1. A csoportösszevonás, összevont osztály
A Közoktatási törvény 3. számú melléklete, II. Az osztályok csoportok
szervezése 4. pontja alapján az alapfokú művészetoktatási intézményben
összevont osztály szervezhető legfeljebb három egymást követő évfolyam
tanulóiból.

Naplóvezetés az összevont osztályokban

• A tananyagot évfolyamonként kell nyilvántartani
• A tanulókat névsor szerint, vagy évfolyamonként kell nyilvántartani, mindkét
esetben a feljegyzés rovatba be kell jegyezni a tanuló évfolyamát
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13. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói és gyermekbalesetek
megelőzésében illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások)

13.1.1 A közoktatási törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában
biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák.

13.1.2 A művészeti nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az
igazgató feladatkörébe tartoznak. Az intézményi helyzet értékelését a
megelőzés érdekében az intézmény vezető szervei rendszeresen napirendre
tűzik.

13.1.3 Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott
tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön.

13.1.4 Minden tanév első hetének valamely tanítási napján a csoportos foglalkozást
tartó szaktanár balesetvédelmi oktatást tart, amelyet köteles dokumentálni.
A tanév folyamán történő tanulmányi kirándulás, opera-, múzeum-, illetve
színházlátogatás előtt a szaktanár külön oktatást tart az utazással és egyéb
baleseti forrásokkal kapcsolatosan.
Az elhangzott oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az intézmény
titkárságára – tagintézményben az irodába – a rendezvény előtt kell leadni.

13.1.5 Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége az
elsősegélynyújtás, az intézkedés és a baleseti jegyzőkönyv felvétele, melyet az
intézmény munkavédelmi felelősének le kell adni.

13.1.6 Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanárnak is kötelessége a
veszélyforrásokra és az elvárható magatartási formákra a tanulók
figyelmeztetése.

13.1.7 Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben
foglalkoztatott alkalmazottja észleli, az elsősegélynyújtást és a szükséges
intézkedéseket neki is azonnal meg kell tennie.

13.1.8 A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében
mindenki köteles az azonnali intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség,
akkor a veszélyforrásra a munkavédelmi felelős figyelmét kell felhívni.
A tanítási naplóban balesetvédelmi jegyzőkönyvet kell tartani és az előforduló
baleset körülményeit a legkisebb baleset esetén is rögzíteni kell, a baleset tényét
az iskolavezetés számára azonnal jelezni kell.

13.2 Feladatok a megelőzés területén

• Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó
tervnek a rendelkezéseit.

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

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

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

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

a) A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán.
Ennek során ismertetni kell:

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o a házirend balesetvédelmi előírásait,
o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti
katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési
útvonalakat, a menekülés rendjét,

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
b) Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.
c) A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

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

• A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés
időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni.

• A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók
elsajátították-e a szükséges ismereteket.

• A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat tartó, valamint a gyakorlati oktatást
vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.

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

13.3. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén

• A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés,
vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
- ha szükséges orvost kell hívnia,
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell
szüntetnie,
- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola
igazgatójának.
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• E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó
is köteles részt venni.

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

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

13.4. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok
előírásai alapján

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

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

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

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

14. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

• Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek
bekövetkeztét előre nem lehet látni.

• Rendkívüli esemény és bombariadó esetén intézkedést a székhelyen működő
iskolában az igazgató hozhat. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben
szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. A tagintézményben az
azonnali intézkedéseket a tagintézmény-vezető (igazgatóhelyettes) teszi meg,
amelyről haladéktalanul tájékoztatja az igazgatót.

• Halasztást nem tűrő esetekben, katasztrófa-helyzetben a közvetlen veszély
elhárításáról az azt észlelő közalkalmazott köteles minden tőle telhetőt
megtenni, amelyről beszámol az intézmény igazgatójának.

• Bombariadó alkalmával a központi és a tagiskola, valamint a telephelyek
épületének kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.
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• Az épület kiürítésének időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést
végző hatóság információja szerint az igazgató vagy az intézkedéssel megbízott
személy, a tagintézmény-vezető (igazgatóhelyettes), illetve a telephelyen
tartózkodó vezető azonnal dönt.

• A központi intézmény tanulóinak elhelyezése a település művelődési házában
történik az intézménnyel kötött megállapodás alapján.

• A tagintézmény tanulóit a település könyvtára fogadja be. A telephelyeken
tanulókat a települési intézményekkel kötött megállapodás szerint a
legközelebbi közintézmény fogadja.

• A bombariadóról, a hozott intézkedésekről az igazgató rendkívüli jelentésben
értesíti a fenntartót.

15. Egyéb rendelkezések

• Minden tanév elején a nevelőtestület tagjai számára kötelező munkavédelmi és
tűzrendészeti előadáson részt venni.

• Tájékoztatni kell a nevelőket az előírásokról, szabályokról, a tűz és bombariadó
tervről. Az adott telephelyeken végig kell járni a menekülési útvonalakat.
Mindezeket az első tanítási órákon meg kell ismertetni a tanulókkal.

• Minden iskolai tanórán kívüli rendezvény szervezésekor foglalkozni kell a
balesetvédelmi előírásokkal.

• A baleset-megelőzés kiemelten kezelendő területe a közlekedésbiztonság.
Olyan telephelyeken, ahol más iskolákból és nem szülői felügyelettel érkeznek
a növendékek, szükséges pedagógiai asszisztens alkalmazása, akinek feladatai
között szerepel a közlekedésfelügyelet is.

• Az iskola megközelítése, ill. elhagyása történhet önállóan, szülői szóbeli
beleegyezéssel, pedagógiai asszisztens felügyeletével, szülői kísérettel. Az
iskola megközelítésének és elhagyásának módja az osztályfőnök és a szülő
egyeztetésén alapszik.

• Az egészségvédelem területén az osztályfőnökök feladata a tanulók általános
egészségállapotáról való tájékozódás. Különösen fontos ez a mozgásművészeti
tanszakokon a terhelhetőség miatt.

• A jelentkezési lapon a szülők nyilatkozatot tesznek gyermekük egészségi
állapotáról. Kötelesek az esetleges negatív változásról a pedagógusokat írásban
tájékoztatni.

• Az iskola főállású tanárai kötelesek az iskolával szerződésben álló háziorvosnál
munka alkalmassági vizsgálaton részt venni.

16. Baleset- és munkavédelmi szabályok

16.1. A tanulók egészségvédelmi, baleset megelőzési és munkavédelmi előírásait a
Házirend tartalmazza. Minden munkavállaló köteles ezen előírásokat is
figyelembe venni munkavégzés során.
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16.2. A művészeti iskola, köteles gondoskodni:
• minden munkavállaló rendszeres tájékoztatásáról a művészeti iskolában
hatályos baleset- és munkavédelmi előadásokról,

• a munkavállalók képzéséről,
• a baleset- és munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkakörülmények,
eszközök biztosításáról.

16.3 A tanulóbalesetek megelőzésének feladatai és a tanulóbalesetek esetén teendő
intézkedések rendje:
• Minden munkavállaló köteles munkavégzése során figyelemmel lenni a
tanulók egészség- és balesetvédelmére.

• Minden gyakorlati, technikai jellegű feladat ill. tanórán kívüli program előtt
a tanulókat ki kell oktatni a baleset veszélyeire, a kötelező viselkedési
szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor a
követendő magatartásra.

• Az oktatási helyszíneken évente két alkalommal munkavédelmi bejárást
kell tartani.

• Ellenőrizni kell:
- a szaktantermek állapotát
- a mentőláda meglétét, tartalmát
- takarítás rendjét, milyenségét

• A munkavédelmi felelős vezetésével a tanév elején munkavédelmi bejárást
kell szervezni.

17. A pedagógus, az iskola, mint intézmény gyermekvédelmi feladatai
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
• közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben
meghatározott alaptevékenység keretében

• az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,

• a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő
szolgálat, a családsegítő központ,

• a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a
nevelési tanácsadó,

• a rendőrség,
• az ügyészség,
• a bíróság,
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• a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
• a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási intézmény pedagógusai kötelesek:
• jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti
szolgálatnál,

• hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a
gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit
képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A fent meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen
tájékoztatni.

18. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje

18.1 Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak, tanulmányi
versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények
• A tanulmányi, szakmai verseny, diáknap része a tanév helyi rendjének,
illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait
és felelőseit.

• A területi, országos versenyen részt vevő tanulókat a verseny idejére
iskolájuk igazgatójától ki kell kérni.

• Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy a
házi versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes
szereplését az egész intézményközösség, valamint a tanuló iskolája is
megismerje.

• Tanulmányi kirándulásnak minősül a zenei versenyeken, bemutatókon,
kiállításokon való részvétel, hangversenyek, operaelőadások, múzeumok,
táncművészeti előadások látogatása.

• Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani,
amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként
legalább egy főt. Ha a tanulók szereplésére is sor kerül, lehetőleg
biztosítani kell a szaktanárok részvételét.

• Az intézmény nyári (téli, tavaszi) szünetben művészeti, alkotótábort
szervez. A tanulók részvétele önkéntes. A kísérőtanárok költségtérítésben
és díjazásban részesülnek.
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18.2 A tanórán kívüli foglalkozások formái és rendje

A művészeti iskola az iskola keretei között és az iskola pedagógiai programja alapján a
tanulók számára tanulmányi, működési, rekreációs és szórakoztató célú
foglalkozásokat szervez, elsősorban a tanuló szabad rendelkezésre álló időkeretben.
A tanórán kívüli foglalkozások szerves részét képezik a művészeti iskola oktató-
nevelő munkájának.

A tanórán kívüli időkeretben szervezett foglalkozásokon is köteles a művészeti iskola
a tanulók felügyeletéről gondoskodni:

• tehetséggondozó foglalkozások,
• előadások

A foglalkozások indítását kezdeményezhetik:
• fenntartó,
• pedagógusok,
• szülők, tanulók, stb.

A foglalkozási terv tartalmazza:
• a foglalkozás célját
• a foglalkozás létszámát,
• a foglalkozás idejét és helyét,
• hány órában és milyen időintervallumban tartják.

Az igazgató döntésekor felméri, hogy:
• milyen forrásból finanszírozható,
• egyezik-e a foglalkozás célja a pedagógiai programmal.

Az igazgató 8 napon belül dönt a foglalkozás indításáról.
A foglalkozások általában választhatók, de a tanuló kötelezhető egyes
foglalkozások látogatására.
A nevelőtestület – az osztályfőnök javaslatára – kötelezheti a tanulót korrepetáló
foglalkozásokon való részvételre.
A tanórán kívüli foglalkozások általában térítésmentesek. Indítható önköltséges
tanórán kívüli foglalkozás is, de ekkor a tanulónak írásban kell jelentkezni a
foglalkozásra, a foglalkozás indítása előtt tájékoztatni kell a szülőt a költségek
mértékéről, a fizetés módjáról, ill. be kell szerezni a szülő egyetértő nyilatkozatát.
Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulmányi kirándulásnak minősülnek
az iskolai csoportok kölcsönös látogatásai, csereműsorai, fesztiválokon való
részvétel, a művészeti, közművelődési intézmények, kiállítások szervezett
látogatásai.
A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat a
munkatervben rögzíteni kell.
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Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók
részvételéhez az általános- és középiskola, illetve az alapfokú művészetoktatási
intézmény igazgatójának hozzájárulása szükséges.
Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a
zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként legalább 1 fő.
Kísérő tanárok felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért. Ha a tanuló
szereplésére is sor kerül, lehetőleg biztosítani kell szaktanára részvételét. Önként
jelentkező szülők kísérőül bevonathatók, de a tanári kíséretet nem helyettesíthetik.
A kirándulás alkalmával, ha a csoportok az iskola székhelyét elhagyják az
elsősegélyhez szükséges felszerelést magukkal kell vinni.
A kirándulások költségeit a szülők meghallgatásával - úgy kell megállapítani, hogy
azok a szülőket csak a legszükségesebb mértékben terheljék, a szükséges összeget
lehetőleg elő takarékossággal biztosítsák.
Törekedni kell arra, hogy az állami gondozott tanulók anyagi okból ne maradjanak
távol a kirándulásokról és a többgyermekes szülők anyagi megterhelése is minél
kevesebb legyen.
Iskolai szünetben (nyári, téli, tavaszi) az alapfokú művészetoktatási intézmény
önállóan vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen felkészítő táborokat
szervezhet. A költségeket az iskola, rendezőszervek, illetve a résztvevők közösen
viselik. A táborozáshoz szakmai tervet, költségvetést kell készíteni. A tanulók a
kirándulásokon és a táborokban önkéntesen vesznek részt.
A táborok szervezésénél ügyelni kell a balesetvédelmi előírásokra. A szervező
tanár feladata és felelőssége a táborhely előzetes balesetvédelmi szempontból
történő vizsgálata.
A tanulmányi, szakmai versenyek és a diáknap része a tanév helyi rendjének,
illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és
felelőseit. A területi és országos fordulóra továbbjutó tanulókat a verseny idejére az
igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. Az igazgató gondoskodik
arról, hogy az országos, körzeti vagy házi versenyeken győztes illetőleg helyezést
elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje.
A tanulmányi kirándulásokon, szakmai versenyeken, táborozásban és
továbbképzéseken résztvevő tanárok (kísérő tanárok) költségeiről az iskolának kell
gondoskodnia. Ugyancsak az iskola köteles gondoskodni a tanulmányi
versenyeken, szakmai rendezvényeken, fesztiválokon résztvevő tanulók
költségeiről (útiköltség, részvételi díj). Az iskola tanulóiból létrejött művészeti
csoportok esetében az iskola anyagi lehetőségeinek arányában járul hozzá a
költségekhez.

A művészeti csoportok utazási rendjéről az Utazási szabályzat rendelkezik.

19. Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere, látogatások:

• Az iskola igazgatója engedélyével az iskolai munkaterv alapján az iskola
tanárai és tanulói tapasztalatcsere és közös művészeti tevékenység céljából
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cserelátogatásokat, más alapfokú művészeti iskolákkal közös fellépéseket
szervezhetnek.

• Ennek költségeit a meghívó felek kölcsönös megállapodása alapján határozzák
meg.

20. A tanulók rendszeres tájékoztatása:

• A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolai hirdetőtábla szolgálja. Ki kell
tenni minden olyan nevelőtestületi döntést, amely érinti a tanulókat

• A tanulók az őket érintő kérdésekben - a kijelölt időpontban - az igazgatóhoz
vagy helyetteséhez fordulhatnak.

21. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos
feladatok:

• A nemzeti ünnepeket a délelőtti oktatást végző intézmény rendje szerint
ünneplik a tanulók, a szaktanáraik az adott napon tartott foglalkozások elején
rövid megemlékezést tartanak

Tartalmi vonatkozásai:

• Az iskolai hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, öregbítése az
iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.

• A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre,
megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a
szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei:

• nemzeti ünnepek
• jeles napi rendezvények,
• év végi nyilvános bemutatók, kiállítások
• a Magyar Művészetoktatás Napja
• Vécsey Kamara Néptánc és Népdaléneklési verseny
• a törvény által előírt megemlékezések

A hagyományápolás külsőségei:

• az intézmény címerének (jelvényének) leírása: az iskolánkban tanulható
három művészeti ágat külön- külön egy-egy csigavonal jelképezi.

• A tekeredő vonal régi ókori labirintus mintázat.
• Az axonometrikus kockába foglalás az egységet, a művészetek önálló, de
azonosan nehéz útját szimbolizálják.
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• az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete nincs
• az év végi vizsgabemutatókra az iskola a fellépő ruhát, jelmezt és népviseletet
biztosít

• Vásárhelyi szignál: helyi népzenei feldolgozás között elhangzik névadónk,
Vásárhelyi László gondolata a hagyomány tovább éltetéséről.

• Névnapi köszöntő dal és vers a néptánc tanszakon

22. A tankönyvrendelés szabályai

A tankönyvrendelés szabályait az 161994. (II.3.) MKM rendelete 12. §.-a tartalmazza.

A tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatását a Ktv. 118. §.-ának (5) bekezdése
szabályozza, a költségvetési törvény alapján.

• A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nem kötelezi
tanítványait tankönyvek megvásárlására, mert nincs a tantárgyak
tananyagtartalmának megfelelő tankönyv.

• Az elméleti ismereteket a füzetben rögzítik a tanulók.
• A tanulást segítik a fénymásolatok, kották, hangzó anyagok.

23. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés

Az alaptevékenységbe nem tartozó, kiemelkedően magas szintű szakmai munka
elvégzésért a pedagógusokat - külön megbízás alapján - külön díjazás is megilletheti,
amelyről az igazgató dönt az alábbiak szerint:

A közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott
munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti
többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a
nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi
munkavégzést. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható - a
közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére - egy alkalomra, illetőleg
meghatározott időre. A meghatározott időre szóló kereset-kiegészítést havi
rendszerességgel kell kifizetni. A havi rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítés egy
nevelési évnél, tanítási évnél hosszabb időre nem szólhat, de több alkalommal is
megállapítható. Az intézményfenntartó megtervezi a kiemelt munkavégzésért járó
kereset-kiegészítés fedezetét. Az összeg meghatározásának számítási alapja az éves
költségvetésről szóló törvényben egy főre meghatározott összeg és a nevelési-oktatási
intézményekben, valamint a pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézményekben,
pedagógus munkakörben, a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekben
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pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak létszámának
szorzata.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elosztása az igazgató döntési
körébe tartozik. A döntés meghozatala előtt az igazgató kikéri a tanszakvezetők és az
igazgatóhelyettesek, valamint a tagintézmény-vezető véleményét. A tanszakvezetőkkel
külön-külön elemzi a tanszakhoz tartozó kollégák előző tanévi szakmai, nevelési
munkáját és az iskolát segítő tevékenységét.
Ezt követően, a végső döntés meghozatala előtt, hasonló szempontok alapján, az egyes
területekért felelős igazgatóhelyettesekkel tart konzultációt. A megbeszéléseket
szeptember első két hetében meg kell tartani. A kereset-kiegészítés megállapítása egy
tanévre érvényes, elosztását minden szeptemberben újra el kell végezni.
A felosztható összeg egyenlő mértékben és differenciáltan is kiosztható. Kereset-
kiegészítésben csak az intézmény teljes állású, határozatlan időre kinevezett
pedagógusai részesülhetnek. A végső döntést a kereset-kiegészítésben részesülő
személyekről és az összeg nagyságáról az igazgató hozza meg.
A közoktatásról szóló törvény 118. §-ának (10) bekezdése szerint kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés jár annak is, aki a minőségfejlesztési csoport
munkájában vesz részt. Ez esetben a minőségfejlesztési csoport munkájában
résztvevők kereset-kiegészítésének biztosítása után osztható csak fel a fennmaradó
összeg.

Kiemelt munkavégzésnek minősül:
• pályázatírás,
• az intézmény jó híréért és környezetéért tett munka,
• az oktatás magas szintű ellátása,
• bemutató tanítás
• tanórán kívüli programok szervezése
• versenyekre való felkészítés
• továbbtanulásra való felkészítés

24. A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK ALKALMAZÁSA

1. A munkáltató és a beosztott pedagógus - teljes munkaidőben történő
foglalkoztatás esetén - a munkaszerződésben vagy a közalkalmazotti
kinevezésben megállapodhatnak abban, hogy a heti teljes munkaidő keretei
között, az adott munkakörre meghatározott kötelező órát legfeljebb heti hét
órával megemelik. A megállapodás időtartama nem lehet rövidebb egy nevelési
évnél, egy tanítási évnél, és határozatlan időre is szólhat. A beosztott pedagógus
részére - a végzett munkával arányos - teljesítménypótlék jár.

2. A teljesítménypótlékot a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1. számú
mellékletének alkalmazásával, az érintett pedagógus besorolásának megfelelően
meghatározott összeg (a továbbiakban: számítási alap) alapján kell
megállapítani. Teljesítménypótlék alkalmazása esetén további tanítás
elrendelésére csak kormányrendeletben meghatározott, különösen indokolt
esetben kerülhet sor.

3. A teljesítménypótlékok havi mértéke a következő:
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a) heti egy órával történő emelés esetén a számítási alap 5-8%-a;
b) heti két órával történő emelés esetén a számítási alap 10-14%-a;
c) heti három órával történő emelés esetén a számítási alap 15,5-21%-a;
d) heti négy órával történő emelés esetén a számítási alap 22-28%-a;
e) heti öt órával történő emelés esetén a számítási alap 29-36%-a;
f) heti hat órával történő emelés esetén a számítási alap 37-44%-a;
g) heti hét órával történő emelés esetén a számítási alap 45-52%-a.

4. Az alapfokú művészetoktatási intézményben a csoportvezetői feladatot ellátó
pedagógus részére - a munkaszerződés, közalkalmazotti kinevezés közös
megegyezéssel történő módosításával - a 3/b) pontban meghatározott
teljesítménypótlékot lehet megállapítani.
A teljesítménypótlék alkalmazása esetén a Harmadik rész II/7. a) pontja első
gondolatjelében szabályozott órakedvezmény nem vehető igénybe. Az így
megállapított összeg magában foglalja a külön jogszabályban meghatározott
osztályfőnöki pótlék összegét is. Az e pontban szabályozott teljesítménypótlék
szerinti juttatásra a feladatellátás időtartama alatt jogosult a pedagógus. Az e
pont alapján alkalmazott teljesítménypótlék nem zárja ki a 3. pontban
szabályozott teljesítménypótlék alkalmazását.

5. A közoktatási intézmény vezetőjének és helyettesének - munkaszerződésének,
közalkalmazotti kinevezésének módosításával - vezetői megbízásának idejére,
vezetői pótlékának folyósítása mellett teljesítménypótlékot kell megállapítani, a
következő szerint:
a) ha a vezető heti kötelező óraszáma meghaladja a heti hat órát, továbbá - a b)-c)
pontban meghatározott kivétellel - azokban a közoktatási intézményekben,
amelyekben a vezetőnek nincs kötelező óraszáma, a 3/d) pontban, a helyettes
esetében a 3/b) pontban meghatározott teljesítménypótlék alkalmazásával,

b) ha a vezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti hat órát, továbbá
azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőnek nincs
kötelező óraszáma, ha az intézmény körzeti feladatot lát el, a 3/e) pontban, a
helyettes esetében a 3/c) pontban meghatározott teljesítménypótlék
alkalmazásával,

c) ha a vezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti két órát, továbbá
azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőnek nincs
kötelező óraszáma, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el, a
3/f) pontban, a helyettes esetében a 3/d) pontban meghatározott
teljesítménypótlék alkalmazásával.

6. Az 5. pontban foglaltak alkalmazása akkor kötelező, ha a közoktatási
intézményekben kiadott vezetői megbízások száma kevesebb, mint az Első rész
„Vezetők” cím 2. pont alapján megállapítható vezetői megbízások. A
teljesítménypótlék alkalmazása esetén helyettesítési díj nem állapítható meg.

7. A 3-5. pont szerinti teljesítménypótlék összegét a kollektív szerződés, annak
hiányában - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott elvek
figyelembevételével - a megállapodásban kell meghatározni. A
teljesítménypótlék összege az egyes pedagógus-munkakörökben eltérő lehet, a
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munkakör sajátosságaira - a munkakörre e törvényben meghatározott kötelező
óra, tanítási órára való felkészülés, dolgozat előkészítése és javítása stb. -
tekintettel.

8. A 3-5. pont alapján biztosított teljesítménypótlék összegét - minden olyan
esetben, amikor valamely juttatás számítási alapja az illetmény, illetőleg a
személyi alapbér - figyelembe kell venni.
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V. r é s z

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A nevelőtestület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a Fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé és akkor lép hatályba.

Ezen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti az intézmény korábbi,
2007/D/8 számon elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata.

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni:
- az intézmény azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek,
valamint

- azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben
használják helyiségeit.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az
intézmény valamennyi alkalmazottjára és tanulójára kötelező, megszegése esetén az
igazgató az alkalmazottak esetében munkáltatói jogkörében intézkedhet, a tanulóval
szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi eljárás indítható.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat be kell tartani az intézménnyel
jogviszonyban nem álló külső személyeknek is.

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony
működése érdekében az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan önálló szabályzatok
készültek.
Ezen szabályzatok az SzMSz-től függetlenül módosíthatók, melyek a következők:

- a dolgozók munkaköri leírása,
- Gazdálkodási Szabályzat
- Számviteli Politika
- Pénzkezelési Szabályzat (Házi Pénztárkezelési Szabályzat)
- Munkabiztonsági Szabályzat
- Telefonhasználati Szabályzat
- Gépjármű–üzemeltetési Szabályzat
- Leltározási Szabályzat
- Selejtezési Szabályzat
- Bombariadó Terv
- Tűzvédelmi Utasítás
- Baleset-megelőzési Utasítás
- Iratkezelési és Irattározási Szabályzat
- Belső Ellenőrzési Szabályzat
- Utazási Szabályzat
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- Könyvtárhasználati Szabályzat
- Kockázatértékelés
- Adatvédelmi Szabályzat
- Szoftvervédelmi Szabályzat
- Munkaruha szabályzat

Nyíregyháza, 2009. augusztus 28.

P. H.

……………………………
igazgató

Záradék

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Vásárhelyi László Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete a 2009. augusztus 28-án megtartott,
határozatképes értekezletén 4/NH/2009.08.28. számú határozatával elfogadta, ezt a
tényt az igazgató és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.

Nyíregyháza, 2009. augusztus 28.

…………………............. …………………………
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

………………………….
igazgató
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Nyilatkozatok

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat
gyakorolhattuk, és az intézményi alapdokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásról
szóló V. fejezet 1. pontjához egyetértésünket adtuk.

Nyíregyháza, 2009. augusztus 28.

…………………………
Szülői szervezet képviselője

2. A Diákönkormányzat nevében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat elfogadása előtt a jogszabályban meghatározott ügyekben véleményezési
és egyetértési jogunkat gyakorolhattuk.

Nyíregyháza, 2009. augusztus 28.

…………………………
Diákönkormányzat elnöke

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit az intézmény vezetőjének
előterjesztése alapján a Fenntartó megismerte. A fenntartó jelen Szervezeti és
Működési Szabályzatot az F/53/2009.08.28. számon nyilvántartott nyilatkozatával
jóváhagyta

Nyíregyháza, 2009. augusztus 28.

…………………………………
Fenntartó

Mellékletek:
1.Munkaköri leírások
2..Az intézményben használatos saját nyomtatványok
3. Kiürítési terv
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Jogszabályi háttér a szervezeti és működési szabályzathoz

JJJOOOGGGSSSZZZAAABBBÁÁÁLLLYYYOOOKKK

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.)

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről
1992. évi XXII. tv. a Munka törvénykönyvéről (Mt.)
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (Ámr.)
az önkormányzati fenntartási intézményeknél
2001. évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről
9/1989. (VI. 30.) MM rendelet a művelődési intézmények nevéről és névhasználatáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a Kt. végrehajtásáról
24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet: Alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról [a 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 26. § (3)-(4) bek. alapján]

Kapcsolódó jogszabályok:
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
159/2001. (IX.12.) Korm. rendelet az iskolaszövetkezetekről
34/2001. (IX. 14.) OM-ISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről (többcélú
intézményeknél)

Az SZMSZ-ben kötelezően szabályozandó területek

1.) 11/1994. (VI. 8.) MKM r. rendelkezéseinek megfelelően:
- „4. § (1) A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában

kell meghatározni
a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva
tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendjét,

b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,



- 64 -

c) a belépés és bent tartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel,

d) tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel
(intézményegységgel) való kapcsolattartás rendjét,

e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját,
továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás rendjét,

f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a
helyettesítés rendjét,

g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, valamint az óvodai,
iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formáját,

h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,

i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti
szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatóval való kapcsolattartást,

j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatokat,

k) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó
rendelkezéseket,

l) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket,
m) a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét,
n) az intézményi védő, óvó előírásokat,
o) a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket,
p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és
működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel,

r) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a
nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést,
amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell,
illetve nem lehet szabályozni.

(2) Az iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzata az (1) bekezdésben
foglaltakon kívül tartalmazza:
a) a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek,
továbbá a kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának
elveit,

b) a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit,
c) a felnőttoktatás formáit, továbbá – az érettségi vizsga kivételével – az állami
nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve az azzal egyenértékű idegennyelvtudást
igazoló okiratnak az iskolai tanulmányokba való beszámítására és a
bizonyítvány, illetve az okirat alapján az idegennyelvórák alóli felmentésre
vonatkozó rendelkezéseket,

d) a diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők
közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez
szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési
támogatás biztosítása),
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e) a mindennapi testedzés formáit és az iskolai sportkör, valamint az iskola
vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét,

f) a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és
felosztásának elveit,

g) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának
rendjét és formáit,

h) a tanulók jutalmazásának elveit és formáit,
i) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásuk elveit,
j) az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendjét.”

- 8. § (3)-(4) bek.
„(3) Az óvoda, iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzatában kell

meghatározni, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a
nevelési programról, illetve a pedagógiai programról.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a szervezeti és működési szabályzat és a
házirend tekintetében is alkalmazni kell.”

- Közös igazgatású közoktatási intézmény és általános művelődési központ
esetén alkalmazni kell: 50. § a) pontját:
„a) a szervezeti és működési szabályzatban meg kell határozni
aa) a közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési
központ vezetési szerkezetét, a vezetők közötti feladatmegosztást,

ab) az igazgatótanács létrehozásának és működésének szabályait,
ac) ha működik, a vezetői és szakértői testületek létrehozásának,
működésének szabályait, jogkörét,”

- Kötelező melléklet: 6/C. § (2) bek.: iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata.
Kt. 2. sz. mell.: adatkezelési szabályzat (iratkezelési szabályzat hiányában)

- Egyetértési jog gyakorlása az SZMSZ vonatkozó részeihez

4. § (3) bek.
„(3) A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor egyetértési jogot

gyakorol
b) Az iskolaszék, kollégiumi szék az (1) bekezdés a), c) g) és i) és k)-p)
pontjában, valamint a (2) bekezdés a)-c) és i) pontjában, általános iskolában és
általános iskolai tanulók elhelyezését szolgáló kollégiumban, továbbá az (1)
bekezdés j) pontjában, valamint a (2) bekezdés d)-j) pontjában meghatározott
kérdésekben,
c) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat az (1) bekezdés j) pontjában, a (2)
bekezdés d)-i) pontjában, a diákönkormányzatok részére biztosított helyiségek
kijelölésében, használati rendjének megállapításában, használati jogának
megvonásában, továbbá az (1) bekezdés r) pontjában minden olyan esetben,
amikor a szabályozás tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal
összefüggő kérdést rendez.”
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8. § (5) bek.
„(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott kérdések – tájékoztatás kérés a
pedagógiai programról, SZMSZ-ről, házirendről – szervezeti és működési
szabályzatban történő szabályozásánál az iskolaszéket (óvodaszéket, kollégiumi
széket), illetve ha az nem működik, az iskolai (óvodai, kollégiumi) szülői
szervezetet (közösséget) és az iskolai kollégiumi diákönkormányzatot
egyetértési jog illeti meg.

- Véleményezési jog

30/A. §
„Ha a nevelési-oktatási intézményben nem működik óvodaszék, iskolaszék,
kollégiumi szék, minden olyan kérdésben, amelyben jogszabály rendelkezése
alapján egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét
ki kell kérni.”

2.) Kt. 118. § (10) bek.: kollektív szerződés hiányában a kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés feltételeinek szabályozása.
Kt. 122. § (12) bek.: reklámtevékenység szabályainak megállapítása az alapító

okirat keretei között.
Kt. 1. sz. melléklet Negyedik rész 7. pont: kollektív szerződés hiányában a

teljesítménypótlék megállapítása elveinek meghatározása.

3.) 5/1998. (II. 18.) MKM r. 17. (7) bek.: A tankönyvrendelés elkészítésének kérdései
a rendeletben nem szabályozott területen.

4.) 1999. évi LXX. tv. 4. §: belső szabályzatban – ez lehet az SZMSZ is – kell
meghatározni azt a személyt, aki a nem dohányzók védelmére előírt feltételek
biztosításáról gondoskodik.

5.) 37/2001. (X. 12.) OM r. 3. § (2) bek.: a katasztrófa-, a tűz- és a polgári védelmi
tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjének meghatározása.

6.) A költségvetési intézményeknek alkalmazni kell a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.
következő rendelkezéseit:
10. § (4)-(5) bek.
„(4) Az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy a

felügyeleti szerv által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatban kell
részletezni, amelynek – a külön jogszabályban meghatározottakon kívül –
tartalmaznia kell:
a) az alapító okirat keltét, számát,
b) az állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítő,
kiegészítő tevékenységek, valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok)
megjelölését,
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c) a vállalkozási feladatoknak és közhasznú vagy gazdasági társaságban való
részvételnek a részletes – alaptevékenységtől elhatárolt – felsorolását,
d) a b)-c) pontokban megjelölt feladatok, tevékenységek forrásait,
e) a feladatmutatók megnevezését, körét,
f) a költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendszerét, a
szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet), telephelyek
megnevezését,
g) a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszámot,
általános forgalmi adó alanyiságának tényét,
h) a költségvetési szervhez rendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek felsorolását, valamint ezen szerveknél, illetve saját szervezeti
egységeinél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek
feladatkörének, munkakörének meghatározását,
i) a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges
előírásokat, feltételeket,
j) a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a
költségvetési szerv képviselőjeként járhat el.
(5) A szervezeti és működési szabályzatban vagy annak mellékletében
szabályozni kell a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit
befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító
a) feltétel- és követelményrendszerét,
b) folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá
c) a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és
dokumentumai tartalmát.”

17. § (3) bek.:
„(3) A gazdasági szervezet felépítését és feladatát a költségvetési szerv
szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni.”

7.) 193/2003. (IX. 26.) Korm. r. 4. § (2) bek.: a költségvetési szervek belső
ellenőrzési kötelezettsége, az ellenőrzést végző személy (vagy egység)
jogállásának, feladatainak meghatározása a szervezeti és működési
szabályzatban.


