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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja, hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
A szervezeti és működési szabályzat a 2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről
(Nktv.) 25.§ meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének
belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó meg-állapításokat és azokat a
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatás-körbe.
Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális
és hatékony megvalósítását szabályozza.

Törvényi háttér
A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő törvények alapján készült:
-

1992. évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)

-

1993. évi LXXIX. törvény: A közoktatásról (Ktv.)

-

2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről (Nktv.)

-

1993. évi LXXVI. törvény: A szakképzésről (Sztv.)

-

2011. évi CXCV. törvény: Az államháztartásról (Áht.)

-

1992. évi XXII. törvény: A munka törvénykönyve (Mt.)

-

2012. évi 20. EMMI rendelet 5. pontja alapján: Tankönyvellátás felmérésének ideje
(pl. minden évben június 10-ig). A normatív kedvezményre jogosultak körének
bővülése (rendelet 5. melléklet): gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe
vett, vagy utógondozói ellátásban részerül.

-

20/2012. EMMI rendelet 17. pontja: A művészeti szakképzést folytató iskola eltérhet a
60 perces foglalkozások időtartamától, a művészeti szakképzésre vonatkozó szakmai
szabályok alapján

-

20/2012 EMMI rendelet 18. pontja: alapfokú művészeti iskolában a tanulói térítési díj
ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozások összes időtartama nem haladhatja
meg a 300 percet.
o 2. Alapfokú művészeti iskolában a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a
tanuló részére kötelezően biztosított négy foglalkozás együttes időtartama.
o 2a: alapfokú és továbbképző évfolyamokon zeneművészeti ágban csak egyéni
foglalkozás vagy egyéni és csoportos foglalkozás esetén legalább 150 perc.
o 2b: alapfokú és továbbképző évfolyamokon kizárólag csoportos foglalkozás
esetén minden művészeti ágban legalább 180 perc.
o 2c: előképzős évfolyamokban zeneművészeti ág csoportos főtárgy, valamint a
többi művészeti ág képzéseiben legalább 90 perc.
o 3. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít jogviszonyt, több
művészeti ág több tanszak képzésében vesz részt, a szülőnek írásban
nyilatkoznia kel arról, hogy melyik iskolában melyik művészeti ágban melyik
tanszakon vesz részt térítési díj fizetéskötelezettség mellett a képzésben. Az
intézmény vezetője köteles a szülőtől a 107.§ f pontjában előírt nyilatkozatot
beszerezni.

-

2003. évi CXXV. törvény: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról

-

1997. évi XXXI. törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

-

2005. évi törvény: az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

-

1993. évi XCIII. törvény: A munkavédelemről

-

1999. évi XLII. törvény: A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának szabályairól

-

2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

-

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

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következők:
-

138/1992. évi (X. 8.) Kormányrendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási
intézményekben

-

11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

-

130/1995. (X. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról

-

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. és LXXIX. törvény
végrehajtásáról

-

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés
feltételeiről

-

362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról – a
diákigazolványról

-

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

-

28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról

-

277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet: A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről

-

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet: A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről

-

3/2002. (II. 15.) OM rendelet: A közoktatás minőségbiztosításáról és
minőségfejlesztéséről

-

119/2003. (VIII. 14.) Kormányrendelet az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról

-

308/2004. (XI. l3.) Kormányrendelet az európai zászló és az európai lobogó
használatának részletes szabályairól

- 132/2000. (VII. 14.) Kormányrendelet a középületek fellobogózásának egyes
kérdéseiről
- 20/2012. EMMI-rendelet

1.3 A szabályzat hatálya
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (igazgatói utasítások) betartása
kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses
jogviszonyban állókra.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az igazgató előterjesztése után a nevelőtestület
fogadja el, az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett.
A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel
egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ.

2. Adatkezelési szabályzat: 1. sz melléklet
3. A tanuló által előállított dolog díjazása
Nktv. 46§ (9-11) A törvényi szabályozáson túl a tanlók által készített alkotások eladásra
nem kerülnek, ezért azok elkészítéséért a tanulót díjazás nem illeti meg. Az intézmény

által biztosított alapanyagokból készült alkotások az intézmény tulajdonába kerülnek,
melyet kizárólag pedagógiai célokra használjuk fel.

4. ALAPÍTÓ OKIRAT
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye
Tankerület megnevezése: KLIK Orosházi Tankerülete
OM azonosító: 039478
Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése
szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot
adom
ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve: Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye: 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.
2.1.1. telephelye: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30.
2.1.2. telephelye: 5932 Gádoros, Iskola utca 4.
2.1.3. telephelye: 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2.
2.1.4. telephelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25.
2.1.5. telephelye: 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7.
2.1.6. telephelye: 5931 Nagyszénás, Március 15. tér 7.
2.1.7. telephelye: 5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály utca 27/2
2.1.8. telephelye: 5900 Orosháza, Ady Endre utca 11.
2.1.9. telephelye: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.
2.1.10. telephelye: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
2.1.11. telephelye: 5900 Orosháza, Ifjúság utca 7.
2.1.12. telephelye: 5903 Orosháza, Iskola utca 36.
2.1.13. telephelye: 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
2.1.14. telephelye: 5900 Orosháza, Táncsics utca 27.
2.1.15. telephelye: 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4.

2.1.16. telephelye: 5919 Pusztaföldvár, Táncsics Mihály utca 65.
2.1.17. telephelye: 5919 Pusztaföldvár, Jókai utca 12.
3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
3.4. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
3.5. Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
4. Típusa: alapfokú művészeti iskola
5. OM azonosító: 039478
6. Köznevelési és egyéb alapfeladata
6.1. 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.
6.1.1. alapfokú művészetoktatás
6.1.1.1.
zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, kamarazene tanszak, pengetős tanszak,
rézfúvós tanszak, vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)
6.1.1.2. 12 évfolyam
6.1.2. iskola maximális létszáma: 380 fő
6.2. 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30.
6.2.1. alapfokú művészetoktatás
6.2.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: társastánc tanszak)
6.2.1.2. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: képzőművészeti tanszak)
6.2.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam
képző-és iparművészeti ág: 12 évfolyam
6.2.2. iskola maximális létszáma: 50 fő
6.3. 5932 Gádoros, Iskola utca 4.
6.3.1. alapfokú művészetoktatás
6.3.1.1.
képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: fém és zománcműves tanszak, grafika
és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak,
szobrászat és kerámia tanszak)
6.3.1.2. 12 évolyam
6.3.2. iskola maximális létszáma: 20 fő

6.4. 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2.
6.4.1. alapfokú művészetoktatás
6.4.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: balett tanszak, kortárstánc tanszak,
moderntánc tanszak)
6.4.1.2. 12 évfolyam
6.4.2. iskola maximális létszáma: 20 fő
6.5. 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25.
6.5.1. alapfokú művészetoktatás
6.5.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: balett tanszak, kortárstánc tanszak,
moderntánc tanszak)
6.5.1.2. 12. évfolyam
6.5.2. iskola maximális létszáma: 30 fő
6.5.3. 12.évfolyam
6.6. 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7.
6.6.1. alapfokú művészetoktatás
6.6.1.1. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)
6.6.1.2. 12. évfolyam
6.6.2. iskola maximális létszáma: 80 fő
6.7. 5931 Nagyszénás, Március 15. tér 7.
6.7.1. alapfokú művészetoktatás
6.7.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: társastánc tanszak)
6.7.1.2. 12 évfolyam
6.7.2. iskola maximális létszáma: 40 fő
6.8. 5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály utca 27/2
6.8.1. alapfokú művészetoktatás
6.8.1.1.
képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: fém és zománcműves tanszak, grafika
és festészet tanszak, szobrászat és kerámia
tanszak)
6.8.1.2. 12 évfolyam
6.8.2. iskola maximális létszáma: 70 fő
6.9. 5900 Orosháza, Ady Endre utca 11.
6.9.1. alapfokú művészetoktatás
6.9.1.1. zeneművészeti ág (új tanszakok: kamarazene tanszak, ütős tanszak)
6.9.1.2.

képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: fém és zománcműves tanszak, fotó és
film tanszak, grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak, textil- és bőrműves
tanszak)
6.9.1.3. szín- és bábművészeti ág (új tanszakok: bábjáték tanszak, színjáték
tanszak)
6.9.1.4. zeneművészeti ág: 12 évfolyam
képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam
szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam
6.9.2. iskola maximális létszáma: 50 fő
6.10. 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.
6.10.1. alapfokú művészetoktatás
6.10.1.1.
zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak,
zeneismeret tanszak)
6.10.1.2. 12 évfolyam
6.10.2. iskola maximális létszáma: 150 fő
6.11. 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
6.11.1. alapfokú művészetoktatás
6.11.1.1. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)
6.11.1.2. 12 évfolyam
6.11.2. iskola maximális létszáma: 80 fő
6.12. 5900 Orosháza, Ifjúság utca 7.
6.12.1. alapfokú művészetoktatás
6.12.1.1.
képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: fém és zománcműves tanszak, grafika
és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak,
környezet és kézműveskultúra tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)
6.12.1.2. 12 évfolyam
6.12.2. iskola maximális létszáma: 60 fő
6.13. 5903 Orosháza, Iskola utca 36.
6.13.1. alapfokú művészetoktatás
6.13.1.1. zeneművészeti ág (új tanszakok: fafúvós tanszak, zeneismeret tanszak)
6.13.1.2. 12 évfolyam
6.13.2. iskola maximális létszáma: 30 fő

6.14. 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
6.14.1. alapfokú művészetoktatás
6.14.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: társastánc tanszak)
6.14.1.2. 12 évfolyam
6.14.2. iskola maximális létszáma: 170 fő
6.15. 5900 Orosháza, Táncsics utca 27.
6.15.1. alapfokú művészetoktatás
6.15.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: balett tanszak, kortárstánc tanszak,
moderntánc tanszak)
6.15.1.2. 12 évfolyam
6.15.2. iskola maximális létszáma: 180 fő
6.16. 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4.
6.16.1. alapfokú művészetoktatás
6.16.1.1. zeneművészeti ág (új tanszakok: kamarazene tanszak, vokális tanszak,
zeneismeret tanszak)
6.16.1.2. 12 évfolyam
6.16.2. iskola maximális létszáma: 40 fő
6.17. 5919 Pusztaföldvár, Táncsics Mihály utca 65.
6.17.1. alapfokú művészetoktatás
6.17.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: balett tanszak, kortárstánc tanszak,
moderntánc tanszak)
6.17.1.2. 12 évfolyam
6.17.2. iskola maximális létszáma: 35 fő
6.18. 5919 Pusztaföldvár, Jókai utca 12.
6.18.1. alapfokú művészetoktatás
6.18.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: balett tanszak, kortárstánc tanszak,
moderntánc tanszak)
6.18.1.2. 12 évfolyam
6.18.2. iskola maximális létszáma: 20 fő
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat
joga
7.1. 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.
7.1.1. Helyrajzi száma: 22
7.1.2. Hasznos alapterülete: nettó 295 nm
7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.1.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.1.5. Működtető neve: Orosháza Város Önkormányzata

7.1.6. Működtető székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
7.2. 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30.
7.2.1. Helyrajzi száma: 279
7.2.2. Hasznos alapterülete: nettó 57 nm
7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.2.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.2.5. Működtető neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye
7.2.6. Működtető székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
7.3. 5932 Gádoros, Iskola utca 4.
7.3.1. Helyrajzi száma: 767
7.3.2. Hasznos alapterülete: nettó 25 nm
7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.3.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.3.5. Működtető neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye
7.3.6. Működtető székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
7.4. 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2.
7.4.1. Helyrajzi száma: 139
7.4.2. Hasznos alapterülete: nettó 36 nm
7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.4.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.4.5. Működtető neve: Kardoskút Település Önkormányzata
7.4.6. Működtető székhelye: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
7.5. 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25.
7.5.1. Helyrajzi száma: 526
7.5.2. Hasznos alapterülete: nettó 350 nm
7.5.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.5.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.5.5. Működtető neve: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
7.5.6. Működtető székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 2.
7.6. 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7.
7.6.1. Helyrajzi száma: 126
7.6.2. Hasznos alapterülete: nettó 28,2 nm
7.6.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.6.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.6.5.
Működtető
neve: Klebersberg Intézményfenntartó
Mezőkovácsházi Tankerülete
7.6.6. Működtető székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.

Központ

7.7. 5931 Nagyszénás, Március 15. tér 7.
7.7.1. Helyrajzi száma: 2318/1
7.7.2. Hasznos alapterülete: nettó 120 nm
7.7.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.7.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.7.5. Működtető neve: Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
7.7.6. Működtető székhelye: 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.
7.8. 5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály utca 27/2
7.8.1. Helyrajzi száma: 5/2
7.8.2. Hasznos alapterülete: nettó 98 nm
7.8.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.8.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.8.5. Működtető neve: Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
7.8.6. Működtető székhelye: 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.
7.9. 5900 Orosháza, Ady Endre utca 11.
7.9.1. Helyrajzi száma: 2374
7.9.2. Hasznos alapterülete: nettó 329 nm
7.9.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.9.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.9.5. Működtető neve: Orosháza Város Önkormányzata
7.9.6. Működtető székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
7.10. 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.
7.10.1. Helyrajzi száma: 2387
7.10.2. Hasznos alapterülete: nettó 525 nm
7.10.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.10.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.10.5. Működtető neve: Orosháza Város Önkormányzata
7.10.6. Működtető székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
7.11. 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
7.11.1. Helyrajzi száma: 117/6/A/1
7.11.2. Hasznos alapterülete: nettó 94 nm
7.11.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.11.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.11.5. Működtető neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye
7.11.6. Működtető székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
7.12. 5900 Orosháza, Ifjúság utca 7.
7.12.1. Helyrajzi száma: 5519/1
7.12.2. Hasznos alapterülete: nettó 106 nm

7.12.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.12.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.12.5. Működtető neve: Orosháza Város Önkormányzata
7.12.6. Működtető székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
7.13. 5903 Orosháza, Iskola utca 36.
7.13.1. Helyrajzi száma: 8899
7.13.2. Hasznos alapterülete: nettó 60 nm
7.13.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.13.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.13.5. Működtető neve: Orosháza Város Önkormányzata
7.13.6. Működtető székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
7.14. 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
7.14.1. Helyrajzi száma: 963
7.14.2. Hasznos alapterülete: nettó 200 nm
7.14.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.14.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.14.5. Működtető neve: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
7.14.6. Működtető székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
7.15. 5900 Orosháza, Táncsics utca 27.
7.15.1. Helyrajzi száma: 502
7.15.2. Hasznos alapterülete: nettó 98 nm
7.15.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.15.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.15.5. Működtető neve: BUROCKS ÉP. Kft.
7.15.6. Működtető székhelye: 5900 Orosháza, Táncsics utca 27.
7.16. 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4.
7.16.1. Helyrajzi száma: 4
7.16.2. Hasznos alapterülete: nettó 165 nm
7.16.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.16.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.16.5. Működtető neve: Orosháza Város Önkormányzata
7.16.6. Működtető székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
7.17. 5919 Pusztaföldvár, Táncsics Mihály utca 65.
7.17.1. Helyrajzi száma: 191
7.17.2. Hasznos alapterülete: nettó 60 nm
7.17.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.17.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.17.5. Működtető neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

7.17.6. Működtető székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
7.18. 5919 Pusztaföldvár, Jókai utca 12.
7.18.1. Helyrajzi száma: 349
7.18.2. Hasznos alapterülete: nettó 36 nm
7.18.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.18.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.18.5. Működtető neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye
7.18.6. Működtető székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Látsd: 2. számú melléklet.

6. MUNKÁLTATÓI JOGOK
6.1. Az aláírási jogkör gyakorlása
Minden kötelezettségvállalással és gazdálkodással kapcsolatos ügyben aláírásra a tankerületi
igazgató jogosult.
Bizonyítványt és törzslapot az igazgató és az igazgatóhelyettesek írhatnak alá.
Másolatok hitelesítésére az igazgató, a helyettesek, külön-külön jogosultak.
Dokumentumokat szignóval (kézjegy, rövidített aláírás) ellátni az igazgató, a helyettesek, a
jogosultak.
Csak a fentiek szerint aláírt és körbélyegzővel ellátott irat tekinthető hivatalosnak az
intézmény részéről.
7. Az alapfokú művészeti iskola benntartózkodási rendje
7.1 A nyitva tartás rendje
A művészeti iskola főépületében
-

Az iskola székhelyén szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 9 órától 20 óráig tart
nyitva.

-

A rendszeres tanítási órákat reggel 8 és este 20 óra között lehet tartani. Este 20 óráig
tartó - órarend szerinti - tanítás esetén aznap az iskola zárási ideje 15 perccel módosul,
a takarító (portás) kezdő idejének egyidejű módosítása mellett.

-

A tanítási órák, hangszeres órák esetén 30 illetve 60 percesek, csoportos foglalkozások
45 percesek.

-

Az iskolában folyó szakoktatás - szükség esetén - szombat délelőttre is kiterjedhet.

-

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani.

-

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való
eltérésre az igazgató ad engedélyt, illetve utasítást.

-

Hivatalos ügyek intézése az irodában történik H-CS: 9-16.30 óra között, pénteken: 913 között.

Az Ady E. u. 11. sz. alatti épület nyitvatartási rendje
A telephelyen az általános nyitva tartási rend érvényes. Portaszolgálat nincs, minden ott
tanító kolléga, saját kulccsal rendelkezik. A takarító, karbantartó kötelessége a termek
zártságáról meggyőződni. (nem maradt-e bent valaki), a központi villanykapcsolón az áramot
kikapcsolni. Az épület elhagyásakor a külső, utcai kaput is be kell zárni. Központi riasztót
aktivizálni kell.
Művészetek Háza (Bajcsy-Zs.u.2.) nyitvatartási rendje
A telephelyen az általános nyitva tartási rend érvényes. Portaszolgálat nincs, minden ott
tanító kolléga, saját kulccsal rendelkezik. A takarító, karbantartó kötelessége a termek
zártságáról meggyőződni. (nem maradt-e bent valaki), a központi villanykapcsolón az áramot
kikapcsolni. Az épület elhagyásakor a külső, utcai kaput is be kell zárni. Központi riasztót
aktivizálni kell.
7.2. Kulcshasználat és nyilvántartás
Az épületek kulcsainak kiadását az igazgató engedélyezi, használatát a kulcsnyilvántartás
tartalmazza.
A kiadott kulcs birtokosa:
-

büntetőjogilag felelős a kulcs, illetve az intézmény használatáért,

-

anyagilag felelős a rendellenes használat miatt keletkezett károkért,

felelős a kulcs megőrzéséért, használat esetén a helyiség, az épület szabályos

-

bezárásáért,
-

a kulcsot más személynek át nem adhatja,

-

a kulcs elvesztését azonnal jelenteni kell az igazgatóságnak.

A kulcs elvesztésének anyagi vonzata a kulcs használóját terhelik.
A

További

telephelyek

használatát

tanévenként

megkötött

„együttműködési

megállapodás”ill. „bérleti szerződés” rögzíti.

7.3. Tanítási szünetek alatti nyitvatartási rend
Az iskola a tanítási szünetek alatt az ügyeleti rend szerint tart nyitva.
A nyári szünetben irodai ügyeleti napokat kell tartani a Polgármesteri Hivatallal összhangban.
Ennek közzétételéről az igazgató gondoskodik.
A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg.
Az ügyeleti időn kívül a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben.
Egyéb esetekben (pl. rendezvény) az épületben való tartózkodásra az igazgató adhat
engedélyt.

8. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája
Lásd: 3.sz.melléklet
8.1 A vezetők feladatai, feladatmegosztás, kapcsolattartás feladatmegosztás
8.1.1 Az intézmény vezetője
Az iskola élén igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgatóhelyettesek és a
gazdasági vezető segítségével látja el.
Az igazgató „magasabb vezető” jogállású személy, a vonatkozó törvényi előírások szerint.
Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési
jogkörét a 20/ 2012 EMMI 4§ állapítja meg.
Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatokat.

8.1.2 Kizárólagos jogkörébe tartozik:

-

az iskolában alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör

-

a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá

-

a külön megállapított ügyekben az aláírási jog (kiadmányozás)

Az igazgató feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza.
8.1.3 Az igazgatóhelyettes
Vezető beosztású pedagógus. Helyettesi munkáját az igazgató irányításával végzi.
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.
Az igazgatóhelyettes
-

az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését

-

közvetlenül irányítja az iskola ügyvitelét és a pedagógiai adminisztrációt, a
szervezési feladatokat.

8.1.4 Az iskolavezetőség
Az iskolavezetőség az igazgató munkáját segítő döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő
szakmai testülete. Üléseit alkalomszerűen, a feladatok megjelenésekor tartja.
Tagjai:
-

az igazgató

-

az igazgatóhelyettese

-

szakszervezeti bizalmi

Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján tanácskozik. Az ülések összehívása az
igazgató feladata.
Az ülésre a - napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívható az Irodavezető.
Az operatív vezetési ügyekben az igazgató és az igazgató helyettesek a hét első munkanapján
megbeszélést tartanak.

8.2 Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje
8.2.1 Az alkalmazotti közösségek jogai
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott rész-vételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézményt érintő kérdésekben az
intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az

elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör
gyakorlójának mérlegelnie kell.
A döntési jogkör gyakorlójának közölnie kell álláspontját a javaslattevő, véleményező írásban
kifejtett javaslatával, véleményével kapcsolatban.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult
személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog,
amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes
felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1
fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
8.3 Szervezeti egységek kapcsolatai. Külső és belső kapcsolatok

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nktv. 56-57 §-i
határozzák meg.
A nevelőtestület az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési
és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A
nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő
alkalmazottja. Az intézmény nevelőtestülete nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény
működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban
meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményezési és javaslattevő jogkörrel
rendelkezik.
Döntési jogkörébe tartozik:


A pedagógia program és módosításának elfogadása.



Az SZMSZ elfogadása.



Az éves munkaterv elkészítése.



Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.



A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása.



A házirend elfogadása.



A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása.



A tanulók fegyelmi ügyeinek elbírálása.



Az intézményvezető pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása.

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az intézmény működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a
tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása
során, valamint az igazgatóhelyettes megbízása, ill. a megbízás visszavonása előtt.

8.4 Tanszaki munkaközösség
A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítása, a módszertani
kultúra fejlesztése, az egységes követelményrendszer kialakítása és az önképzés elősegítése
érdekében az intézményben tanszaki munkaközösségek működnek.
A tanszaki munkaközösséget az azonos szakos, vagy a közös rendszerbe sorolható
tanszakok oktatását ellátó tanárok részvételével lehet létrehozni, amennyiben a tanárok száma
legalább öt fő.
Az iskolában működhető munkaközösségek:


Zongora-szintetizátor



Vonós-gitár



Fúvós-szolfézs



Képző-és iparművészet



Tánc



Színművészet

A munkaközösségek részt vállalnak tanulmányi versenyek, évközi, tanév végi beszámolók,
meghallgatások előkészítésében, lebonyolításában. A munkaközösségek munkáját a
tanszakvezetők irányítják, akiket az igazgató bíz meg.
A tanszakvezetőket heti egy óra kedvezmény illeti meg. A tanszakvezetők feladata a tanszak
munkatervének elkészítése, a munkaközösségi foglalkozások vezetése, a pályakezdők
segítése, óralátogatás a tanszak tanárainál. Szervezi az évközi és tanév végi beszámolókat. A
tanszakvezető félévkor és tanév végén beszámol az általa vezetett közösség munkájáról.

8.5 A kapcsolattartás formái
Különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, ülések, intézményi gyűlések, telefon, fax,
e-mail, stb.
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.

9. A vezetők benntartózkodása
Az iskola nyitvatartási idején belül 9 órától 16 óráig az igazgató és helyettese közül egy
vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia.
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a kisegítő és adminisztrációs
személyzet, valamint a vezető távozásától az iskola zárásáig az intézmény rendjéért a
szervezett foglalkozást tartó pedagógus, a portaszolgálatot teljesítő takarító, illetve
karbantartó személyzet tartozik felelősséggel.
A vezetők benntartózkodásának rendjét a helyettesítési rend tartalmazza.

9.1. A vezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő és kizárólagos
hatáskörbe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel
az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos
jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes
folyamatos távollét.
Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a tankerület igazgatójával
konzultálva látja el az igazgatóhelyettes.
Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítésre írásbeli
megbízást kell adni valamelyik közoktatási vezetőképzőt végzett, ennek hiányában egy
főállású pedagógusnak.

10. Munkaköri leírás minták

10.1 Igazgató munkaköri leírása
Munkaköri leírás
Munkaideje:
heti 40 óra, melyből kötelező óraszáma heti 2 óra. Az ahhoz kapcsolódó, és azzal megegyező
előkészületi időn kívül, a többi időt az igazgatói teendők ellátására fordítja.
Az előkészületi időt nem köteles az intézményben eltölteni.

Az intézményben tartózkodás ideje:
heti, az iskolai munkarend szerint 0900- 1700 óráig hétfőtől-péntekig, (szombaton alkalmi bent
lét egyeztetve az igazgatóhelyettessel.)

Feladata és hatásköre:
Az alapító okirat elkészítésének, pontosításának

végrehajtásában együttműködik a

fenntartóval. Felelős az abban rögzítettek megvalósításáért.
Elkészíti a Liszt Ferenc Művészeti Iskola működésével kapcsolatban a:
 Szervezeti és Működési Szabályzatát
 Kollektív Szerződését (ha van repr. Szakszervezet)
 Közalkalmazotti Szabályzatát (csak közreműködik)
 Munkavédelmi Szabályzatát
 Tűzvédelmi Szabályzatát
 Iratkezelési szabályozását (postabontás, iktatás stb.) a jogszabályokban meghatározottak
szerint.
Az iskola egyszemélyes felelős vezetője. Feladata az iskola pedagógiai, művészeti és
gazdasági irányítása.
Munkáját az igazgatóhelyettesek, valamint a tanszakvezetők (tartalmi és szervező munkában)
segítik.
1./

Képviseli az iskolát a fenntartó, a társadalmi szervezetek, valamint a magánszemélyek

előtt.
Gondoskodik:
 az iskola jogszabályok szerinti működéséről,
 a felettes szervek utasításainak és útmutatásainak érvényesítéséről,

 a működés személyi és tárgyi feltételeiről
 a fenntartóval és társintézményekkel való kapcsolattartásról,

2./

Gyakorolja az elsőfokú tanügy igazgatási és munkáltatói jogkört.

3./

Irányítja az oktató-nevelő munkát, ennek keretében:

 ellenőrzi a tanügyi alapdokumentumok alkalmazását,
 dönt a tantárgyfelosztásról és a túlórák elosztásáról, - az illetékesek véleményének
figyelembevételével,
 látogatja a tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat, rendezvényeket. Tapasztalatait
megbeszéli az érdekelt tanárokkal és tanszakvezetőkkel.
 rendszeresen értékeli a tanárok, valamint az egész iskola munkáját. Ezek tanulságait
felhasználja a következő időszak munkájához.
 gondoskodik saját, valamint a tanárok folyamatos szakmai továbbképzéséről.
 segíti a szakmai munkaközösségek szervezését és munkáját.
 figyelemmel kíséri a zenepedagógiai törekvéseket, kísérleteket. Ezek eredményeit
igyekszik hasznosítani, beépíteni az iskola munkájába.

4./

Irányító-szervező tevékenységében:

 elkészíti

az

iskola

működésével,

munkájával

kapcsolatos

dokumentumokat,

szabályzatokat. Gondoskodik ezek előkészítéséről, valamint az illetékesekkel történő
egyeztetésről (Közalkalmazotti tanács, fenntartó, tanszakok, stb.)

5./

Ellenőrzi az iskolai rend és munkafegyelem megtartását.

6./

A rendelkezésre álló költségvetés alapján a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása:
 A KLIK vezetőjével az iskola költségvetésének tervezése.
 A költségvetés keretein belül szabályos és ésszerű gazdálkodás biztosítása (a költségvetés
teljesítése, bér és jutalomügyek)
 Ellenőrzi az iskola gazdasági és pénzügyi adminisztrációját.
 Dönt a gazdálkodással kapcsolatos ügyekben. Hangszer vagy egyéb eszközbeszerzések
esetén előzetesen konzultál a tanszakvezetőkkel, vagy az érdekeltekkel.

 Az ellátási feladatokhoz egyéb pénzügyi forrásokból fedezet biztosítása.
 Beszerzésekre, megrendelésekre, egyéb gazdasági jellegű intézkedésekre vonatkozó
engedélyek, utasítások kiadása.
 Az épületek, berendezések biztonságos működésére, karbantartására, felújítására
vonatkozó intézkedések tervezése, előkészítése, a kivitelezés ellenőrzése.
 Pénzügyi tervezéshez, beszámolókhoz adatszolgáltatás, tájékoztatók elkészítése.
 Kapcsolatot tart (és szervez) az iskola és a fenntartó. A szülői Munkaközösség, valamint a
közismereti iskolák és a Petőfi Művelődési Központ között.
 Irányítja, illetve szervezi az iskola zenei népművelői tevékenységét a városban és
környékén.
 Gondoskodik a pedagógiai és egyéb feladatok egyenletes elosztásáról.
 Tevékenyen részt vesz a város kulturális, zenei életének szervezésében.
Az

igazgató

és

helyettese

együttesen

felelős

azért,

hogy

intézkedéseiket

összehangolják és minden lényeges ügyről kölcsönösen tájékoztassák egymást.
Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
A munkaidő beosztását tanévkezdéskor évente a fenntartó rendelkezésére bocsátja.
A felsoroltakon kívül ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel őt a munkáltató
megbízza.

10.2 Igazgatóhelyettes munkaköri leírása
Munkaköri leírás
Az igazgatóhelyettes feladatai:
Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa. Tevékenységével segíti a vezetői
munkát. Feladatkörébe a munkatervből illetve az iskola munkájának irányításából elsősorban
a szervezést igénylő tevékenységek tartoznak. Az igazgató távolléte esetén őt teljes joggal
helyettesíti - kivéve a munkáltatói feladatokat, melyeket csak külön felhatalmazás alapján
intézhet.
Az igazgatóhelyettes az iskola ügyvitelének irányítója, szervezője. E feladatában

 A tanév során gondoskodik arról, hogy a tanári naplók, összesítők, órarendek állandóan
naprakészek legyenek. Ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját.
 Ellenőrzi a térítési-és hangszerhasználati díjak kivetését és befizetését, gondoskodik a
mérséklési kérelmek elbírálásáról az igazgatóval együtt.
 Havonként összesíti a túlórák (és helyettesítések) számát, az iskolatitkárral közösen
gondoskodik azok szakszerű kimutatásáról és továbbításáról a KLIK felé.
 Ellenőrzi a tanuló nyilvántartást, gondoskodik naprakész állapotáról.
 Nyilvántartja és ellenőrzi az óraáthelyezéseket, a rendkívüli és a törvényes szabadnapokat.
 Elkészíti az intézmény tantárgyfelosztását, összesített órarendjét, terembeosztását. Segíti a
vezető munkát.

E feladatában:
 Figyelemmel kíséri a munkatervben meghatározott, illetve egyéb feladatok határidejét és
teljesítését.
 Előkészíti a nevelőtestületi vagy egyéb értekezleteket, szakmai összejöveteleket.
 Segíti a különböző rendezvények szervezőinek munkáját. Szervezi a közismereti iskolák
vagy a közművelődés terén jelentkező szereplési igények kielégítését - az iskola
lehetőségein belül.
 Előkészíti a különböző jelentéseket, az időszakonként adódó statisztikai kimutatásokat, az
igazgatóval történt egyeztetés alapján.
 Szervezi és irányítja a tehetségkutatást, a felvételi vizsgákat, a félévi és év végi
meghallgatásokat, beszámolókat, az év végi adminisztrációs munkát,
 Figyelemmel kíséri a zenei pályára irányuló növendékek beiskolázását, intézi ennek
hivatalos teendőit.
 Ellenőrzi az igazgatói utasítások közzétételét és végrehajtását. Elősegíti az információk
gyors és pontos áramlását a testület és a vezetés között.
 Intézkedik az iskola mindennapi életében előforduló ügyekben. Javaslatot tesz az iskola
munkájának vitelére, egyes ügyek megoldására.
 Rendszeresen órát látogat - különös tekintettel a kezdő vagy (az iskolában) új kollégákra.
Tapasztalatait megbeszéli a nevelőkkel és az igazgatóval.
 Segíti a kezdő nevelők munkáját, beilleszkedését, az iskola rendjének, szellemiségének
megismerését.

 Az igazgatóval megosztva és egyeztetve részt vesz a különböző meghallgatásokon,
beszámolókon, lehetőség szerint a tanszaki bemutatókon és külső szerepléseken.
 Ellenőrzi a munkarend és - fegyelem betartását, figyelmezteti a hiányosságokra a
kollegákat, szükség esetén jelzi az igazgatónak.
 Munkájáról, tapasztalatairól rendszeresen beszámol az igazgatónak, tevékenységét
összehangolja és egyezteti az igazgatóval.
Az igazgatóhelyettes, a szakmai munkaközösség-vezetők 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 tájékoztatás

11. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórákon kívüli
foglalkozásokra is.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működéséért az
igazgató felelős.
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a félévenként
elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni, az
az iskolai munkaterv része.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.

11.1 A nevelő oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
 az igazgató
 az igazgatóhelyettes
 a tanszakvezetők külön megbízás szerint
 szaktanárok külön megbízás szerint
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.
Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes a pedagógusok munkáját. Ennek egyik eszköze a
beszámoltatás. Az igazgatóhelyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból
következő területeken végzi.
A tanszakvezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal
összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót.

11.2 Az ellenőrzés módszerei
- a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások, a beszámolók, a hangversenyek, kiállítások,
bemutatók látogatása,
- írásos dokumentumok vizsgálata
- a tanulói munkák vizsgálata
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a
munkaközösség tagjaival kell megbeszélni.
Az általánosító tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
A félévi meghallgatások, év végi beszámolók után összegző tanszaki megbeszélést kell tartani
az igazgató, vagy helyettese vezetésével.

12. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az iskolával
Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják.
A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt az iskola bejáratáig kísérhetik. A tanítási órák
után a gyermekeket ugyanígy lehet megvárni.
A nyitvatartási időben ügyintézés miatt az igazgatói titkárság (iskolatitkár) hétfőn és szerdán
13-16 óra között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső személyeket. Ugyanez
vonatkozik a telephelyre látogatókra is.
Az intézménybe (telephelyre) érkező külső személyek a portán jelzik jövetelük célját, illetve
azt, hogy kit keresnek, kivéve, ha valamely intézményi vezetővel együtt érkeznek.
A fenntartó képviselőit, a pedagógiai-szakmai szolgáltató, illetve más hivatalos személyeket
elsősorban az igazgató fogadja, abban az esetben is, ha a tárgyalást vagy közös munkát, a
vezetői feladatmegosztás szerint más vezetővel kell elvégezni. A telephelyre érkezőket a
szaktanár fogadja.
A tanórák látogatására külső személyek részére az igazgató ad engedélyt. Az óralátogatást a
tanítási óra közben megkezdeni vagy a tanítási óra vége előtt befejezni, a tanítás menetét
zavarni nem szabad.
Az intézmény igazgatója által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell
fogadni.

Az

engedély

(szerződés)

tartalmazza

a

benntartózkodás

szabályait,

vagyonvédelemre vonatkozó előírások megtartásával kapcsolatos kötelezettséget.

a

13. Vezető és egyeztető fórumok közötti kapcsolattartás
13.1. A szülői munkaközösség
Iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot.
- Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy
jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos
anyagok átadásával.
- A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet-véleményezéssel érintett
napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az Sz.M.-et képviselheti az Iskolaszék
egyik szülői tajga is.
Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként legalább két
alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.

13.2. A szülői munkaközösség részére biztosított jogok
A szülői munkaközösség saját hatáskörében dönt összejöveteleiről, működési rendjéről,
tisztségviselőiről, valamint az SZM pénztár kezeléséről és a pénz felhasználásáról.
A szülői szervezet működését az iskola a költségvetési törvényben biztosított pénzösszegből
támogatja, illetve biztosítja.
A telephelyek szülői közösségével az igazgatóhelyettes tart kapcsolatot, melynek keretében
évenként egy alkalommal tájékoztatást ad a telephelyen történő szakmai munkáról.
Az Nktv. 59.§ (1) bekezdése felhatalmazása alapján a jelen SZMSZ a szülői munkaközösség
részére a következő jogokat biztosítja:
A szülői munkaközösségnek véleményezési joga van
 a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben,
 a házirend megállapításában,
 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában,
 az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában.

14 Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
20/2012. EMMI Rendelet 117. § (1) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó
ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag –
bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai
munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör
gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni
köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a
pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására.

15. Külső kapcsolatok
15.1 Fenntartóval való kapcsolattartás
Az iskola dolgozói – a jogszabályokban meghatározott kivételtől eltekintve – az
igazgató útján fordulhatnak az irányító szervhez. Az igazgató a hozzá benyújtott kérést – a
véleményével, javaslataival együtt – továbbítja. Az igazgató minden rendkívüli eseményről
24 órán belül jelentést tesz a fenntartó szervnek.
E jelentési kötelezettség a következőkre terjed ki:
- A nevelő-oktató munkát tartósan akadályozó, vagy váratlanul fellépő esemény.
- A társadalmi tulajdonban bekövetkezett nagyobb kár.
- A dolgozók, vagy a tanulók súlyosabb balesete, a dolgozók súlyosabb fegyelmi vagy
büntetőjogi felelősségre vonást igénylő cselekménye.
- Minden olyan esemény, amelyről a nevelő-oktató munkára gyakorolt hatása miatt – az
igazgató megítélése szerint – a fenntartó szervek tájékoztatása szükséges.

15.2 Külső kapcsolatok
Az iskola külső kapcsolatait az igazgató és helyettese szervezi és irányítja.
Egyes esetekben a vezetőkkel történt egyeztetés, illetve megbízás alapján az iskola tanárai
képviselik az intézményt és eljárhatnak nevében.
Az iskolaszék az SZMSZ-ben meghatározott formában képviselheti az iskolát, illetve eljárhat
annak ügyeiben.
Az iskola, rendszeres kapcsolatot tart:
 Közismereti iskolákkal:

Intézményi szinten a vezetés tartja a kapcsolatot. Egyszerűbb, növendékekkel kapcsolatos
ügyekben szaktanárok veszik fel a kapcsolatot a kollegákkal, osztályfőnökökkel
(telefonon, levélben stb.)
A kapcsolat a hivatalos szinten kívül kulturális téren az iskolák művészeti
tevékenységének segítésében is áll, esetlegesen növendék hangversenyek iskolában történő
kivitele, közreműködők felkészítése iskolai ünnepélyekre stb.
 Petőfi Kulturális Kht-val:
 Kapcsolattartást a vezetés és a szervező(k) végzik.
 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - kapcsolattartó az igazgató.
 Békés megye művészeti iskoláival:
 A kapcsolatot az igazgató és az igazgatóhelyettes bonyolítja. Az igazgató részt vesz a
megyei művészeti iskolák igazgatói munkaközösségének munkájában.
 Kiemelten

kezelendő

a

kapcsolattartás

a

körzetünkhöz

tartozó

zeneművészeti

szakközépiskolákkal és főiskolákkal (Békéscsaba, Szeged, Kecskemét Debrecen),
elsősorban növendékeink továbbtanulása, beiskolázása, valamint tanári továbbképzések
tekintetében illetve a szaktanácsadás területén.
 Az iskolát támogató Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány kuratóriumával. Kapcsolattartó:
az intézmény igazgatója, az alapítvány mindenkori elnöke.
Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményünk jelzéssel él a Gyermekjóléti Szolgálat felé, amennyiben a növendéknél
nevelési, szociális veszélyeztetettséget észlel. Az intézmény pedagógusa szükséges
időközönként esetmegbeszélést tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával. Az iskola – a
gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítvasegíti a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, ha ebben problémát észlel,
haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a szülővel, ill. a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával.

16. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással
kapcsolatos feladatok
16.1. Tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség
minden tagjának joga és kötelessége.

A

hagyományok

ápolásával

kapcsolatos

feladatokat,

továbbá

az

ünnepélyekre,

megemlékezésekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület
az éves munkatervben határozza meg

16.2. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei
 zenei világnapi hangverseny
 karácsonyi hangverseny
 volt növendékek hangversenye
 Tavaszi Művészeti Fesztivál komplex rendezvénysorozat
 félévi és év végi nagy növendékhangverseny
 zenél a család

16.3. Egyéb rendezvények
Az iskolaszintű versenyek, rendezvények célja a pedagógiai feladatokon túl az aktuális
zenei, művészeti, történelmi évfordulók megünneplése.
Formája:
 hangszeres versenyek, tanszaki, esetleg nagyobb körben (pl. lapról játszás)
 zenei műveltségi (esetleg hangszeres és elméleti kombinált) vetélkedők
 táncbemutatók, házi bajnokságok
 rajz, kézműves vetélkedők
 „hangoló tábor”

16.4. Megjelenés
Az iskolai hangversenyeken, rendezvényeken fellépő tanulóknak lehetőleg megfelelő,
ünnepélyes szereplő öltözékben kell megjelenniük (általában fehér felső, sötét alsórész, vagy
egyéb ünnepi öltözék)

17. A nevelőtestület működése, valamint a szakmai munkaközösségekre
vonatkozó általános szabályok
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nktv. 73.§-a
határozza meg.
A nevelőtestület az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési
és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A

nevelőtestület döntését, javaslatát általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása
alapján alakítja ki.
A nevelőtestület tagja az alapfokú művészetoktatási intézmény valamennyi pedagógusmunkakört betöltő alkalmazottja.
A nevelőtestület a nevelési, oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos
ügyekben, valamint az Nktv-ben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési,
egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

18. A szakmai (tanszaki) munkaközösségek létrehozása
A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítása, a módszertani
kultúra fejlesztése, az egységes követelményrendszer kialakítása és az önképzés elősegítése
érdekében az iskolában szakmai (tanszaki) munkaközösségek működhetnek.

A munkaközösséget azonos szakos vagy a közös rendszerbe sorolható (pl. fúvós hangszerek)
tanszakok oktatását ellátó tanárok részvételével lehet létrehozni, amennyiben a tanárok száma
meghaladja a 5 főt (Nktv. 71. §). A munkaközösségek feladatait az iskola munkaterve
tartalmazza. A munkaközösségek részt vállalnak a tanárok továbbképzésében, új oktatási
módszerek bevezetésében, tanulmányi versenyek, évközi, tanév végi beszámolók,
meghallgatások előkészítésében, lebonyolításában, más feladatok közös megoldásában.

18.1. A szakmai munkaközösségek munkája
A munkaközösségek munkáját a tanszakvezetők irányítják, akiket az igazgató bíz meg.
A tanszakvezetőket pótlék illeti meg és heti 1 órakedvezmény illeti meg.
A tanszakvezetők feladata a tanszak munkatervének előkészítése, munkaközösségi
foglalkozások előkészítése, vezetése, a pályakezdők segítése, óralátogatás a tanszak
tanárainál.
Közreműködnek a tanszakot (is) érintő iskolai feladatok szervezésében.
A tanszakvezető:
 félévkor és tanév végén beszámol az általa vezetett közösség munkájáról,
 számon tartja és értékeli a nevelők munkáját, eredményeit,
 szervezi az évközi és tanév végi beszámolókat,
 képviseli a közösséget az iskolatanácsban,

 óralátogatási tervet készít, teljesítéséről beszámolót készít.

18.2. A munkaterv elkészítése
Az alapfokú művészetoktatási intézmény munkatervét, a szülői munkaközösség, az
iskolaszék, a tanszakvezetők javaslatai figyelembevételével az igazgató és az igazgató
helyettesek készítik elő megvitatásra.
A munkaterv végleges kialakításáról és elfogadásáról a nevelőtestület határoz.
A

munkaterv

kiterjed

a

nevelő-oktató

munkával

kapcsolatos

feladatok

konkrét

megfogalmazására, az irányítás, az ellenőrzés, a továbbképzés, továbbá az iskola társadalmi
vonatkozású, közművelődési, valamint a személyzeti és gazdasági feladataira.

18.3. Az iskolai munkaterv tartalmazza a tanszaki munkaterveket

Magában foglalja az egyéb iskolai programokat is.
A feladatokat határidőkkel, a felelősök megnevezésével, az évenként ismétlődő teendőket
időrendi sorrendben tartalmazza.
Az igazgatóság a munkaterv egy példányát megküldi az önkormányzat illetékes osztályának.

18.4. A tanév rendje
A tanév helyi rendjét – a jogszabály figyelembevételével az iskola, éves munkaterve
határozza meg. A szorgalmi idő kezdő és befejező napját – a miniszteri rendeletnek
megfelelően- az igazgató határozza meg. Az órarend szerint megtartott foglalkozásokon felül
tanítási napnak kell tekinteni a tanterv által előírt meghallgatásokat a tanév végi beszámolót, a
növendékhangversenyeket, művészeti bemutatókat, ha azokon a tanuló és a tanár részvétele
kötelező.
A tanítás és tanítás nélküli munkanapok száma az évenként kiadott rendelet szerint.

18.5. Értekezletek
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.
A rendes értekezleteket a munkatervben rögzített értekezleti napon kell tartani.

18.5.1. Tanévnyitó értekezlet
Augusztus hó utolsó hetében tanév előkészítő értekezletet, szeptember hó napban az igazgató
által kijelölt napon, tanévnyitó értekezletet kell tartani.
Ezeken az igazgató ismerteti az új tanév főbb feladatait és a nevelőtestület elé terjeszti a
munkatervre vonatkozó javaslatát.
A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv elfogadásáról.

18.5.2. Félévzáró értekezlet
Eltérő rendelkezés hiányában február első értekezleti napján kell megtartani. Ezen az
igazgató, vagy helyettese elemzi az első félév munkáját, és tájékoztatást nyújt a következő
félév feladatairól. A pedagógusok rövid önértékelését, valamint a munkaközösség-vezetők
féléves beszámolóját csatolni kell az intézményi beszámolóhoz.

18.5.3. Tanévzáró értekezlet
Az utolsó tanítási napot követő nyolc napon belül kell megtartani. Ezen az igazgató és
helyettese elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok
végrehajtását. Ismerteti a művészeti iskola nyári tervét, az ügyeleti beosztást, és a következő
A félévi és a tanévzáró értekezleten értékelni kell a pedagógia munkát, a nevelőtestület
megállapításairól, a pedagógia munka értékeléséről- az értekezleten készült jegyzőkönyv
megküldésével – az iskola tájékoztatja a fenntartót.

18.5.4. Nevelési értekezlet
Az éves munkatervben meghatározott időpontokban, nevelési értekezletet kell tartani.
Tárgya bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelőtestület határoz meg.
A nevelési értekezlet témájától függően a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat.
Nevelési értekezletnek tudható be bármely szakmai jellegű konferencia, továbbképzés,
valamint szakmai előadás.

18.5.5. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
Az igazgató a munkatervben meghatározottakon kívül rendkívüli értekezleteket hívhat
össze. Az értekezlet összehívásáról a napirend lehetőleg három nappal korábban történő
kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását nevelőtestület is kezdeményezheti, ehhez
a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges.
Nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti az iskolaszék vagy a szülői
munkaközösség. A kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Az értekezletet
tanítási időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.

18.6. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával
kapcsolatos rendelkezések
18.6.1. Nevelőtestületi értekezletet kell tartani:
- a pedagógiai program és módosítása elfogadására,
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására,
- az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók, az éves
munkaterv elfogadására, (féléves munka értékelésére, a tanév pedagógiai
munkájának étékelésére),
- 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.

18.6.2. Az alkalmazotti közösség értekezlete
Az intézmény valamennyi dolgozójának együttműködési színtere.
Az alkalmazotti közösség értekezletét össze kell hívni:

- 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.

18.6.3. A Zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti,
színművészeti és bábművészeti ág szakmai munkaközösségi értekezletei
az adott művészeti ágban foglalkoztatott pedagógusok együttműködésének közvetlen
színterei.
A szakmai munkaközösség dönt:
- a munkaközösség működési és döntéshozatali rendjéről,
- éves munkaprogramjáról,
- szakmai ellenőrzési tervéről,
- az iskolai versenyek programjáról;
Véleményezési szakterületén:
- a pedagógiai programot, a művészeti ág helyi tantervét,
- taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztását,
- felvételi követelmények meghatározását,
- köztes vizsga részeinek és feladatainak meghatározását,
- a nevelőtestület által átruházott ügyeket;
javaslatot tesz a szertárfejlesztési és eszközbővítési tervekre.

18.6.4. Tanszakok értekezletei
Tanszakokra vonatkoztatva ellátják a szakmai munkaközösségnél jelzett feladatokat.

18.6.5. 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 kapcsolatos napirendi pontokat.
- A tanszakvezető,- hiányában egy pedagógus- a nevelőtestület előtt szóban ismerteti a
munkaközösségek véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a nevelőtestület által
előkészítendő munkatervhez a munkaközösség javaslatát.
- A nevelőtestületi értekezlet, vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy
véleményezési jogot gyakorló iskolaszék, illetőleg a véleményezési jogot gyakorló szülői
munkaközösség képviselőjét meg kell hívni.
- A nevelőtestületi értekezlet

levezető

elnöki feladatait

az igazgató

vagy az

igazgatóhelyettes látja el.
- A nevelőtestület a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás akkor érvényes,
ha a testület 50%-a + 1 fő jelen van.
- Amennyiben a tantestület úgy dönt, az igazgató titkos szavazást rendel el.
- Ha a döntésnél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti
el.
- A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.
- Az értekezlet jegyzőkönyvét, felkérés alapján, egy résztvevő vezeti. A jegyzőkönyvet, az
értekezletet követő három munkanapon belül, el kell készíteni.
- A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, valamint az eljárás során végig jelen lévő
alkalmazott írja alá (hitelesítő).
- 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 és az
értekezlet egyéb írásos anyagát utólag kötelesek megismerni, ezt aláírásokkal hitelesítik.
- Kisebb megbeszélésekről, tanácskozásokról „Emlékeztető”-t kell készíteni és azt az
irattárban elhelyezni.

18.7. Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
20/2012. EMMI Rendelet117. § (1) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek
előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot
hozhat

létre,

valamint

egyes

jogköreinek

gyakorlását

átruházhatja

a

szakmai

munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör

gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott
időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából
eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program,
az SZMSZ és a házirend elfogadására.

19. Pedagógus pedagógiai és adminisztratív feladatainak előírása
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a
gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű
tanuló

esetén az

egyéni

fejlesztési tervben

foglaltak

figyelembevételével.

Ezzel

összefüggésben kötelessége különösen, hogy
a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét,
b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint
együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,
c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére,

együttműködésre,

környezettudatosságra,

egészséges

életmódra,

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat,
f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről,
magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek
tanulmányait érintő lehetőségekről,
g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden
lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és
betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más
szakemberek -bevonásával,
h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve
végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,
j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel
vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját,
k) részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát,
l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan
irányítsa,
m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,

20. Pedagógus joga
A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyét mint a
pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait
tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék.
Az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket,
tanári segédkönyveket, informatikai eszközöket.

21. Intézményi óvó- védő előírások
A közoktatási törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában, biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák.
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
intézményvezető szervei rendszeresen napirendre tűzik.
A pedagógus feladata, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez
szükséges ismereteket átadja, ennek érdekében a főtárgy tanár az első tanítási órán ismerteti
az iskola házirendjét és a baleset megelőzés legfontosabb szabályait, valamint a tűzriadó,
bombariadó esetén szükséges teendőket, menekülési útvonalat. Az ismertetésnek igazodnia
kell a tanulók életkorához, az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatásról

készült jegyzőkönyvet, a csatolt aláírásokkal az iskola éves munkatervéhez mellékeljük. A
pedagógus kötelessége, hogy a szabályok elsajátításáról meggyőződjön, továbbá, ha észleli,
hogy a gyermek, ill. a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, megtegye a
szükséges intézkedéseket.

A tanév folyamán történő tanulmányi kirándulás, szakmai utazás, 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 –
telephelyen az irodába – a rendezvény előtt kell leadni.
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.
Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanárnak is kötelessége a veszélyforrásokra
és az elvárható magatartási formákra a tanulók figyelmeztetése.
Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott
alkalmazottja észleli, az elsősegélynyújtást és a szükséges intézkedéseket neki is azonnal
meg kell tennie.
A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak lehárítása érdekében mindenki köteles az
azonnali intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség, akkor a veszélyforrásra a
munkavédelmi felelős figyelmét kell felhívni.
A tanuló betegsége, rosszulléte esetén haladéktalanul értesítenie kell a szülőt, súlyosabb
esetben a gyermekorvost, vagy a mentőket.
Az iskolában történt balesetről az igazgatót tájékoztatni kell, az intézkedés, a baleset
körülményeinek kivizsgálásáról.
Abban az esetben, ha tanulót baleset ér, az e célra előállított nyomtatványon nyilvántartást
kell készíteni.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozott balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni,
feltárni a kiváltó személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről jegyzőkönyvet
kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a
tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a
szülőnek.

A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi.
Az intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendel el, ha járvány, természeti csapás, vagy más
elháríthatatlan ok miatt az intézmény nem működtethető biztonságosan, vagy az intézkedés
elmaradása jelentős veszéllyel járna. Az intézkedés megtételéhez be kell szerezni a fenntartó
egyetértését, ill. haladéktalanul értesítenie kell azt.
Az intézmény tűz-és munkavédelemmel kapcsolatos intézkedéseit a Tűz-és Munkavédelmi
Szabályzat tartalmazza, melyet évenként a pedagógusokkal, tanulókkal ismertetni kell.

22. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét
akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint
az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti rendkívüli eseménynek minősül:
a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
a tűz,
a robbantással, terrorcselekménnyel történő fenyegetés

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal jelenteni az igazgatónak vagy helyettesének, illetve
valamely intézkedésre jogosult felelős vezetőnek. A tagintézmények vezetői kötelesek erről
azonnal értesíteni az igazgatót.

22.1. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős személyek
igazgató, igazgatóhelyettesek,
munka- és balesetvédelmi felelős.

22.2. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
a fenntartót,
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi,

illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.
Az értesítésért felel az igazgató.

23. Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről, a házirendről, a
dokumentumok elhelyezése
Az intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét,
valamint Minőségirányítási Programját – az igazgató által hitelesített 1-1 másolati példányban
– az iskolai könyvtárban és telephelyen a könyvtárszobában kell elhelyezni úgy, hogy azokat
a szülők és a tanulók a könyvtár nyitvatartási idejében bármikor szabadon megtekinthessék. A
Házirend egy példányát az intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
A dokumentumok egy-egy példánya rendelkezésre áll az igazgatói titkárságon.
Ha a szülő a dokumentumokról tájékoztatást kíván kérni, előzetesen időpontot kell
egyeztetnie

az

intézmény igazgatójával

vagy igazgatóhelyettesével,

telephelyen a

szaktanárral.

24. A szülői munkaközösség véleményezési joga
Iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot.
- Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy
jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos
anyagok átadásával.
- A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet-véleményezéssel érintett
napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az Sz.M.-et képviselheti az Iskolaszék
egyik szülői tajga is.
Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként legalább két
alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.

24.1 A szülői munkaközösség részére biztosított jogok

A szülői munkaközösség saját hatáskörében dönt összejöveteleiről, működési rendjéről,
tisztségviselőiről, valamint az SZM pénztár kezeléséről és a pénz felhasználásáról.
A szülői szervezet működését az iskola a költségvetési törvényben biztosított pénzösszegből
támogatja, illetve biztosítja.
A telephelyek szülői közösségével az igazgatóhelyettes tart kapcsolatot, melynek keretében
évenként egy alkalommal tájékoztatást ad a telephelyen történő szakmai munkáról.
Az Nktv. 59.§ (1) bekezdése felhatalmazása alapján a jelen SZMSZ a szülői munkaközösség
részére a következő jogokat biztosítja:
A szülői munkaközösségnek véleményezési joga van
* a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben,
* a házirend megállapításában,
* a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
* a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában,
* az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában.

25. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez
elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított
és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

26. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének
rendje
A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet
a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány,
b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,

c) elektronikus okirat,

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése

1.

Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki
kell nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az
oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus
úton előállított, elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.)

2.

Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola
igazgatója, végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat
irattári példánya.

3.

Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat
hitelesítését az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese vagy iskolatitkára végezheti el.
Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.

4.

Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell
végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.

5.

Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra
az intézmény igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról
szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott elektronikus irat.)

6.

Az elektronikus iratokat az iskola … számítógépén elektronikus úton meg kell őrizni.
A … számítógépen őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell
készíteni.

7.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik.

8.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az
intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős.

27. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkerete

27.1. Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak,
tanulmányi versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények
Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulmányi kirándulásnak minősülnek az
iskolai

csoportok,

tanszakok,

hangversenyek

látogatásai,

cserehangversenyei,

a

hangversenyeken és az operaelőadásokon való részvétel, a művészeti, a közművelődési
intézmények, kiállítások szervezett látogatásai. A tanulmányi kirándulások a nevelő - oktató
munka szerves részei, azokat munkatervben kell rögzíteni.
Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás estében tanulók részvételéhez az általános
- és középiskolai, illetve az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatójának hozzájárulása
szükséges.

27.2. Tanulmányi kirándulások lebonyolítása
Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a
zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként legalább egy főt. A kísérőtanárok
felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért.
Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, lehetőleg biztosítani kell szaktanára részvételét.
Önként jelentkező szülők kísérőül bevonhatók, de a tanári kíséretet nem helyettesíthetik.

27.3. A kirándulások költségei
Tanulmányi 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 okokból ne maradjanak távol a kirándulásokról és a többgyermekes szülők
anyagi megterhelése is minél kevesebb legyen.

27.4. Táborok
Iskolai szünetben (nyári, téli, tavaszi) az alapfokú művészetoktatási intézmény önállóan
vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen zenei, művészeti, alkotó, felkészítő
táborokat szervezhet. A költségeket az iskola, a rendező szervek, illetve a résztvevők közösen

viselik. A táborozáshoz szakmai tervet, költségvetést kell készíteni. A tanulók a
kirándulásokon és a táborokban önkéntesen vesznek részt.

27.5. Versenyek, kirándulások rendje
A tanulmányi, szakmai versenyek, diáknap, részei a tanév helyi rendjének, illetőleg az
éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. A területi és
országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási
órákon való részvétel alól.
Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, körzeti, helyi vagy házi versenyeken
győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség
megismerje.
A tanulmányi kirándulásokon, a szakmai versenyeken, táborozásban és a
továbbképzéseken résztvevő tanárok (kísérő tanárok) költségeiről lehetőleg az iskolának kell
gondoskodnia. Anyagi helyzetétől függően az intézmény gondoskodik a tanulmányi
versenyeken, szakmai rendezvényeken, fesztiválokon résztvevő tanulók költségeiről
(útiköltség, részvételi díj).
Hivatalos felvételin és elő meghallgatáson a tanárok kiküldetési költségeit az iskola, a
növendék költségeit a szülő fedezi.
A művészeti csoportok esetében az iskola anyagi lehetőségeinek arányában járul hozzá a
költségeihez.

27.6. 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 cserelátogatásokat,
hangversenyeket, közös fellépéseket szervezhetnek. Ennek költségeit a meghívó és a
résztvevő felek kölcsönös megállapodásának alapján határozzák meg.
Amennyiben a belföldi és külföldi utazásra az irányító szerv vagy impresszárió
megbízása alapján kerül sor, a költségek térítése a megbízót terheli.

28. Felnőttoktatás

Az alapfokú művészetoktatási intézmény felnőttoktatást szervezhet a nem tanköteles tanulók,
illetve a 18. életévüket betöltők számára.
Az iskola igény esetén, körzeten kívüli tanulókat is felvehet.
A foglalkozások időpontját a tanulóval egyeztetve a szaktanár határozza meg.
A felnőttoktatásban résztvevőkre az alapfokú művészetoktatási intézményre vonatkozó
szabályok kötelező érvényűek.

29. A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolattartás formái,
működéséhez szükséges feltételek
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanuló érdekeinek képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzatok tevékenysége a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzat
képviselője vagy a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.
A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület
hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy
ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a
nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül
nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a
nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik

30. A művészeti iskolai gyermek - és ifjúságvédelem feladatai
A művészeti alapiskolák sajátos helyzetűek, mert növendékei elsősorban a közismereti
iskolák tanulói (főidőben). Ennél fogva az intézményben gyermekvédelemért felelős rendszer
felállítására nincs szükség. A növendékek és szüleik a szükséges információkat és gondozást a
közismereti iskoláktól kapják meg.
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse figyelemmel kíséri a tanulók jogaira
vonatkozó rendelkezések megtartását. Fellép, ha kell a hátrányos megkülönböztetés, a tanulók
jogait sértő magatartás ellen. Eljárást kezdeményez a hátrányos helyzetű tanulók védelmében.

30.1. A pedagógusok gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai
Minden pedagógusnak kötelessége a rábízott növendékek nevelése során:
 Figyelemmel kísérni a gyermekek mentálhigiénés állapotát

 Felfigyelni a tanuló normálistól, vagy az addig megszokottól eltérő viselkedéseire,
megnyilvánulásaira, esetleges diák bántalmazás, drogfogyasztás gyanújára.
 Probléma esetén megkeresni a közismereti iskolai osztályfőnökét, vele ismertetni, illetve
megbeszélni a problémákat.
 Az igazgatónak jelenteni az esetet, beszámolni a megtett intézkedésekről, vagy kérni a
további intézkedést.
 Az egyéni foglalkozás lehetőségeit kihasználva a helyes irányba terelni a gyermek
viselkedését.
 Felvenni a kapcsolatot a szülővel, megpróbálni segíteni.
 Ha a növendékek körében vagy az iskola környékén drogfogyasztásra vagy árusításra utaló
jelenséget észlel, jelenteni az igazgatónak.

30.2. A vezetés feladatai a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásánál
- Jelzés esetén személyesen is utánanézni az eseteknek
- Az eset súlyosságától függően hivatalosan is vegye fel a kapcsolatot a közismereti
iskola vezetésével, illetőleg gyermekvédelmi felelősével, vagy a gyermekvédelmi
feladatokat ellátó intézményekkel.
- Drogterjesztés gyanúja esetén felhívni a rendőrség figyelmét az esetre.
Az iskolában előforduló esetek kimenetelét figyelemmel kísérni

30.3. Dohányzás, szeszesital
A 2012. január 1-től hatályos, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. módosított törvény
értelmében az intézmény valamennyi épületében, és udvarán, és környékén a dohányzás
szigorúan tilos!

Az intézmény valamennyi dolgozója és diákja köteles az iskola területén drog és
alkoholbefolyásoltság nélkül megjelenni.

30.4. Baleset megelőzés

- A tanuló- és gyermekbalesetek elkerülésére minden óvintézkedést meg kell tenni. Ezek
azonosak az iskola tűz- és munkavédelmi dokumentumaiban megfogalmazott óvó,
megelőző és biztonsági tennivalókkal.
- Az iskolában oktatási célra balesetveszélyes szerszám, munkaeszköz nem használatos. A
növendékekre veszélyforrást egyedül az iparművészeti műhelyek, elektromos hangszerek
illetve audiovizuális eszközök, valamint a számítógép rendellenes használata jelenthet. A
hangszerek bekapcsolásáról, használati szabályairól az ilyen hangszeren tanuló
növendékeket minden év elején ki kell oktatni (orgona, harmónium, digitális zongora,
korongozó). Audiovizuális eszközöket és számítógépet tanuló csak tanári felügyelet,
ellenőrzés mellett, illetve hangszerek esetében tanári engedély (éves vagy eseti) alapján
használhat. Ezért felelős minden tanár saját növendékei illetve csoportja tekintetében.
Helyettesítés esetén a helyettesítést végző tanár a felelős ezek megtartásáért.
- Mindenféle sérülést, balesetet a vezetésnek azonnal jelenteni kell. Az igazgató a 11/1994.
(VI.8.) MKM rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jár el (nyilvántartás,
kivizsgálási, jelentéstételi kötelezettség).
Az iskola minden közalkalmazottjának kötelessége, hogy amennyiben baleseti veszélyforrást,
sérülésveszélyt észlel, pl. (repedt szék, meghibásodott elektromos kapcsoló, csúszásveszély,
szakadt szőnyeg, stb.), akkor haladéktalanul jelentse ezt a vezetésnek. A vezetés kötelessége a
baleseti forrás azonnali megszüntetése
- Az iskola udvarán kerékpározni nem szabad. Tilos a kapun, kerékpáron ülve kihajtani. Ezt
tudatosítani kell a növendékekkel.

- Mobiltelefont a tanítási órán bekapcsolva hagyni, használni tilos!

31. Független belső ellenőrzés jogállásának meghatározása
31.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórákon
kívüli foglalkozásokra is.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működéséért az
igazgató felelős.

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a félévenként
elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni, az
az iskolai munkaterv része.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.

A KT. 40. § (11) bekezdés szerint a MIP végrehajtását évente értékelni kell a
nevelőtestületnek és a SZMK-nek. Az intézmény az értékelést az iskola székhelyén és
telephelyein elhelyezi és nyilvánosságra hozza.

31.2. A nevelő oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
 az igazgató
 az igazgatóhelyettes
 a tanszakvezetők külön megbízás szerint
 szaktanárok külön megbízás szerint
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.
Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes a pedagógusok munkáját. Ennek egyik eszköze a
beszámoltatás. Az igazgatóhelyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból
következő területeken végzi.
A tanszakvezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal
összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót.

31.3. Az ellenőrzés módszerei
- a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások, a beszámolók, a hangversenyek,
kiállítások, bemutatók látogatása,
- írásos dokumentumok vizsgálata
- a tanulói munkák vizsgálata
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a
munkaközösség tagjaival kell megbeszélni.
Az általánosító tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
A félévi meghallgatások, év végi beszámolók után összegző tanszaki megbeszélést kell tartani
az igazgató, vagy helyettese vezetésével.

32. Iratkezelés rendje

Lásd: 4. számú melléklet

33. Reklámtevékenység
Az iskolában tilos a reklám tevékenység, kivéve, ha
az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel függ össze,
társadalmi, közéleti és kulturális tevékenységről vagy eseményről tájékoztat,
oktatási tevékenységgel vagy annak szervezésével kapcsolatos,

Az iskolában ügynöki tevékenység nem folytatható

34. Dohányzás
A nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 2. és 4. §-a alapján az intézmény
egész területén és bejáratának 5 méteres körzetén belül tilos dohányozni, dohányzóhely a
felnőttek/dolgozók számára sem jelölhető ki.
A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi 42. tv. végrehajtásával kapcsolatban a
rendelkezésre jogosult személy az igazgató.

35. A fellobogózás rendje
A törvényben előírtak szerint a közintézményeken kihelyezve.

36. A létesítmények és helyiségek használati rendje
Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem
előtt tartásával kell használni.

Az SZMSZ-t az iskola nevelőtestülete fogadja el a törvényben előírt egyeztetési
kötelezettségek után

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatálybalépés napja a jóváhagyás napja.
Orosháza, 2015. szeptember hó 25. nap
……………………………...
intézményvezető

1.sz.Melléklet
LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
intézményi szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti
tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi alapító okiratot adom ki:
A köznevelési intézmény
Hivatalos neve: Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rövid neve: Liszt Ferenc Művészeti Iskola
Feladatellátási helyei:
Székhelye: 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.
Telephelyei:
Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.
zeneművészeti ág 1 (tanszakok felsorolása)
Hangszeres tanszakok: furulya, blockflöte, fuvola, oboa, klarinét,
szaxofon, fagott, kürt, tenorkürt, trombita, harsona, tuba, gitár, zongora,
Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, zenetörténet,
improvizáció,
Egyéb tanszak: kamarazene, vonószenekar, fúvószenekar
Orosháza, Ady Endre utca 11.
zeneművészeti ág 2 (tanszakok felsorolása)
Hangszeres tanszakok: ütő,
Egyéb tanszak: kamarazene, ütős-együttes,
képző- és iparművészeti ág (tanszakok felsorolása)
kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő, grafika, szobrászat, festészet,
bábkészítő, fotó-videó-média, textilműves, rajz-festés-mintázás,
szín- és bábművészeti ág (tanszakok felsorolása)

színjátszás, bábozás,
Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.
zeneművészeti ág 3 (tanszakok felsorolása)
Hangszeres tanszakok: furulya, blockflöte, kürt, tenorkürt, trombita,
harsona, gitár, mandolin, zongora, szintetizátor, hegedű, brácsa,
gordonka, nagybőgő,
Vokális tanszak: magánének, jazzének,
Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, zenetörténet,
improvizáció,
Egyéb tanszak: kamarazene, ének-kamara, kórus, vonószenekar,

Orosháza, Vörösmarty u. 4.
zeneművészeti ág 4 (tanszakok felsorolása)
Elméleti tanszakok: szolfézs,
Egyéb tanszak: ének-kamara, kórus,
Orosháza, Ifjúság út 7. Czina S. Ált. Isk.
képző- és iparművészeti ág: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő,
grafika, szobrászat, festészet,
Orosháza, Eötvös tér 2.
képző- és iparművészeti ág: rajz-festés-mintázás,
Orosháza, Iskola utca 36.
zeneművészeti ág:
Hangszeres tanszakok: furulya, blockflöte, zongora, szintetizátor,
Vokális
Elméleti tanszakok: szolfézs,
Orosháza, Kossuth utca 3.
táncművészeti ág: társastánc,
Orosháza, Táncsics utca 27.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Nagyszénás, Táncsics utca 27/2.
képző- és iparművészeti ág: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő,
grafika, szobrászat,

Nagyszénás, Március 15 tér 7.
táncművészeti ág: társastánc,
Gádoros, Iskola utca 4.
képző- és iparművészeti ág: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő,
grafika, szobrászat,
Medgyesegyháza, Luther utca 7.
képző- és iparművészeti ág: rajz-festés-mintázás,
Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Kardoskút, Kossuth utca 2.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Pusztaföldvár, Táncsics Mihály utca 65.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Pusztaföldvár, Jókai u. 12.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Csanádapáca, Szent Gellért út 30.
képző- és iparművészeti ág: rajz-festés-mintázás,
táncművészeti ág: társastánc,
Alapító és fenntartó neve és székhelye:
Típusa: alapfokú művészeti iskola
OM azonosító: 39478
Alapfeladata
Köznevelési alapfeladatok: alapfokú művészetoktatási intézmény
Alapfokú művészetoktatás
Zeneművészeti ág (tanszakok felsorolása)
Hangszeres tanszakok: furulya, blockflöte, fuvola, oboa, klarinét,
szaxofon, fagott, kürt, tenorkürt, trombita, harsona, tuba, ütő, gitár,
mandolin, zongora, szintetizátor, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő,
Vokális tanszak: magánének, jazzének,
Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, zenetörténet,
improvizáció,
Népzenei tanszak: népi furulya, népi hegedű, népi ének,
Egyéb tanszak: kamarazene, ének-kamara, kórus, vonószenekar,
fúvószenekar, ütős-együttes,

táncművészeti ág (tanszakok felsorolása)

moderntánc, kortárstánc, társastánc, balett,
képző- és iparművészeti ág (tanszakok felsorolása)
kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő, grafika, szobrászat, festészet,
bábkészítő, fotó-videó-média, textilműves, rajz-festés-mintázás,
szín- és bábművészeti ág (tanszakok felsorolása)
színjátszás, bábozás
Nevelési, oktatási feladatot ellátó felvehető maximális tanulólétszám: 1500
Évfolyamok számát: 12
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga:
feladatellátási hely szerint
Orosháza, Vörösmarty utca 3/A.;
pontos cím: Orosháza, Vörösmarty utca 3/A.;
helyrajzi szám: 22
hasznos alapterület: 295 nm

feladatellátási hely szerint
Orosháza, Ady Endre utca 11.;
pontos cím: Orosháza, Ady Endre utca 11.;
helyrajzi szám: 2374
hasznos alapterület: 329 nm

feladatellátási hely szerint
Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.;
pontos cím: Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.;
helyrajzi szám: 2387
hasznos alapterület: 525 nm

Jogkör: vagyonkezelői / vagyonhasználati jog KLIK
Működtető neve: Orosháza Város Önkormán

FÜGGELÉK

Az intézmény további szabályzatai:
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezések:
1. sz. melléklet:
Alapdokumentum
2. sz. melléklet:
Szervezeti felépítés
3. sz. melléklet:
Tanügyi nyilvántartások
4. sz. melléklet:
Térítési és tandíj szabályzat
5. sz. melléklet:
Szülői Munkaközösség SZMSZ-a
6. sz. melléklet:
Diákönkormányzat SZMSZ-a
7. sz. melléklet:
Belső ellenőrzés szabályai
8. sz. melléklet:
Önértékelési tervek
9. sz. melléklet:
Házirend
10. sz. melléklet:
Könyvtárhasználat rendje
11. sz. melléklet:
Kulcsnyilvántartás
12. sz. melléklet:
Bélyegzők nyilvántartása, használati rendje
13. sz. melléklet:
Pénzkezelési szabályzat
14. sz. melléklet:
Adatvédelmi Szabályzat
15. sz. melléklet:
Iratkezelés szabályai
16. sz. melléklet:
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
17. sz. melléklet:
Felesleges vagyontárgyak hasznosítása, selejtezésének szabályzata
18. sz. melléklet:
Szoftvervédelmi szabályzat
19. sz. melléklet:
Pedagógus továbbképzési program, beiskolázási terv
20. sz. melléklet:
Belföldi kiküldetések szabályozása
21. sz. melléklet:
Munkaidő-nyilvántartás eljárási szabályzat
22. sz. melléklet:
Teljesítményértékelési szabályzat
23. sz. melléklet:
Gyakornoki szabályzat
24. sz. melléklet:
Esélyegyenlőségi program
25. sz. melléklet:
Munkaruha szabályzat
26. sz. melléklet:
Gépjárművek költség elszámolásának szabályozása
A függelékben található szabályzatok a jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók,
amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy az intézmény
felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszik.

1.sz.Melléklet
LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
intézményi szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti
tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi alapító okiratot adom ki:
A köznevelési intézmény
Hivatalos neve: Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rövid neve: Liszt Ferenc Művészeti Iskola
Feladatellátási helyei:
Székhelye: 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.
Telephelyei:
Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.
zeneművészeti ág 5 (tanszakok felsorolása)
Hangszeres tanszakok: furulya, blockflöte, fuvola, oboa, klarinét,
szaxofon, fagott, kürt, tenorkürt, trombita, harsona, tuba, gitár, zongora,
Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, zenetörténet,
improvizáció,
Egyéb tanszak: kamarazene, vonószenekar, fúvószenekar
Orosháza, Ady Endre utca 11.
zeneművészeti ág 6 (tanszakok felsorolása)
Hangszeres tanszakok: ütő,
Egyéb tanszak: kamarazene, ütős-együttes,
képző- és iparművészeti ág (tanszakok felsorolása)
kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő, grafika, szobrászat, festészet,
bábkészítő, fotó-videó-média, textilműves, rajz-festés-mintázás,
szín- és bábművészeti ág (tanszakok felsorolása)
színjátszás, bábozás,

Orosháza, Vörösmarty utca 3/a.
zeneművészeti ág 7 (tanszakok felsorolása)
Hangszeres tanszakok: furulya, blockflöte, kürt, tenorkürt, trombita,
harsona, gitár, mandolin, zongora, szintetizátor, hegedű, brácsa,
gordonka, nagybőgő,
Vokális tanszak: magánének, jazzének,
Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, zenetörténet,
improvizáció,
Egyéb tanszak: kamarazene, ének-kamara, kórus, vonószenekar,

Orosháza, Vörösmarty u. 4.
zeneművészeti ág 8 (tanszakok felsorolása)
Elméleti tanszakok: szolfézs,
Egyéb tanszak: ének-kamara, kórus,
Orosháza, Ifjúság út 7. Czina S. Ált. Isk.
képző- és iparművészeti ág: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő,
grafika, szobrászat, festészet,
Orosháza, Eötvös tér 2.
képző- és iparművészeti ág: rajz-festés-mintázás,
Orosháza, Iskola utca 36.
zeneművészeti ág:
Hangszeres tanszakok: furulya, blockflöte, zongora, szintetizátor,
Vokális
Elméleti tanszakok: szolfézs,
Orosháza, Kossuth utca 3.
táncművészeti ág: társastánc,
Orosháza, Táncsics utca 27.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Nagyszénás, Táncsics utca 27/2.
képző- és iparművészeti ág: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő,
grafika, szobrászat,
Nagyszénás, Március 15 tér 7.

táncművészeti ág: társastánc,
Gádoros, Iskola utca 4.
képző- és iparművészeti ág: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő,
grafika, szobrászat,
Medgyesegyháza, Luther utca 7.
képző- és iparművészeti ág: rajz-festés-mintázás,
Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Kardoskút, Kossuth utca 2.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Pusztaföldvár, Táncsics Mihály utca 65.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Pusztaföldvár, Jókai u. 12.
táncművészeti ág: moderntánc, kortárstánc, balett,
Csanádapáca, Szent Gellért út 30.
képző- és iparművészeti ág: rajz-festés-mintázás,
táncművészeti ág: társastánc,
Alapító és fenntartó neve és székhelye:
Típusa: alapfokú művészeti iskola
OM azonosító: 39478
Alapfeladata
Köznevelési alapfeladatok: alapfokú művészetoktatási intézmény
Alapfokú művészetoktatás
Zeneművészeti ág (tanszakok felsorolása)
Hangszeres tanszakok: furulya, blockflöte, fuvola, oboa, klarinét,
szaxofon, fagott, kürt, tenorkürt, trombita, harsona, tuba, ütő, gitár,
mandolin, zongora, szintetizátor, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő,
Vokális tanszak: magánének, jazzének,
Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, zenetörténet,
improvizáció,
Népzenei tanszak: népi furulya, népi hegedű, népi ének,
Egyéb tanszak: kamarazene, ének-kamara, kórus, vonószenekar,
fúvószenekar, ütős-együttes,

táncművészeti ág (tanszakok felsorolása)

moderntánc, kortárstánc, társastánc, balett,
képző- és iparművészeti ág (tanszakok felsorolása)
kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő, grafika, szobrászat, festészet,
bábkészítő, fotó-videó-média, textilműves, rajz-festés-mintázás,
szín- és bábművészeti ág (tanszakok felsorolása)
színjátszás, bábozás
Nevelési, oktatási feladatot ellátó felvehető maximális tanulólétszám: 1500
Évfolyamok számát: 12
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga:
feladatellátási hely szerint
Orosháza, Vörösmarty utca 3/A.;
pontos cím: Orosháza, Vörösmarty utca 3/A.;
helyrajzi szám: 22
hasznos alapterület: 295 nm

feladatellátási hely szerint
Orosháza, Ady Endre utca 11.;
pontos cím: Orosháza, Ady Endre utca 11.;
helyrajzi szám: 2374
hasznos alapterület: 329 nm

feladatellátási hely szerint
Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.;
pontos cím: Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a.;
helyrajzi szám: 2387
hasznos alapterület: 525 nm
Jogkör: vagyonkezelői / vagyonhasználati jog KLIK

Működtető neve: Orosháza Város Önkormán

2. Melléklet – szervezeti felépítés

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Iskolaigazgató

Titkárság

Technikai dolgozó

Igazgatóhelyettes

Munkaközösségvezető

Tanár

Tanár

Munkaközösségvezető

Tanár

Tanár

Igazgatóhelyettes

Munkaközösségvezető

Tanár

Tanár

Munkaközösségvezető

Tanár

Tanár

Munkaközösségvezető

Tanár

Tanár

3. sz. Melléklet – tanügyi nyilvántartás
TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK
A főtárgyi napló
Naplót kell vezetni minden olyan foglalkozásról, amely az iskola tantárgyfelosztásában
szerepel (főtárgyi, kötelező tárgyi).
A napló vezetéséért az illetékes szaktanár a felelős.

A naplókat az azokban található

útmutatós szerint kell vezetni, összesítő részeinek naprakész állapotban egyezni kell az irodai
összesítőkkel.
Törzslap, póttörzslap
A törzslapot a főtárgy (előképző) tanára a törzslapban található útmutató szerint állítja ki.
Bizonyítvány
A bizonyítványt a főtárgy tanára állítja ki.
A bizonyítványt az igazgató vagy az igazgatóhelyettes és a főtárgy tanára írja alá.
Tantárgyfelosztás
A tantárgyfelosztást az igazgatóság a szeptember 1-jei állapotnak megfelelően állítja össze.
A tantárgyfelosztás alapja az óraterv, valamint a tanulók és a tanulócsoportok száma.
Kialakításánál figyelembe kell venni a tanárok képesítését, egyéni képességeit, szociális
körülményeit, a munkafeladatok arányos elosztását.
Biztosítani kell a „B” tagozatos növendékek megfelelő szintű szakmai felkészítését, megfelelő
óraszámát.
A tanulónak tanév közben más tanárhoz való beosztását az igazgató csak alapos indok,
elsődlegesen pedagógiai szempontok alapján, a szaktanár és a tanszakvezető véleményének
meghallgatása után engedélyezheti, illetőleg rendelheti el.
Év végén a szülő írásban kérheti a növendék más tanárhoz való beosztását a következő
tanévre.

Órarend
A pedagógusoknak az iskolai neveléssel, oktatással, munkával eltöltött idejét az iskolai
órarend határozza meg.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény végleges órarendjét legkésőbb szeptember 20-ig,
illetve február 15-ig kell összeállítani.

A tanulók beosztását a főtárgyi napló órarend részében kell feltüntetni, melynek másolatát az
iskola összesítő órarendjéhez is mellékelni kell.
A tanulók létszámában illetve órarend szerinti beosztásában bekövetkezett változásokat a
tanár 48 órán belül köteles jelenteni az igazgatóságnak.
A tanulók egyéni és csoportos óráit egyenletesen kell elosztani, biztosítva ezzel a felkészülés
lehetőségét.
Beírási napló
A felvételt nyert és beiratkozott tanulókat, valamint személyi és tanulmányi adatait a „Beírási
Napló”-ba be kell írni. A Beírási Napló kitöltése az iskolatitkár feladata, határideje:
szeptember 30. A később beiratkozott tanulók adatait, valamint a változásokat a bekövetkezett
eseménykor azonnal be kell írni.

Egyéb iratok, dokumentációk
Központi tanuló nyilvántartás KIR
Annak igazolására, hogy a tanuló alapfokú művészetoktatási intézményben folytat
tanulmányt, az igazgató iskolalátogatási igazolást adhat ki. Az igazolást kérheti a szülő (pl.
utazási kedvezményhez), más intézmény vagy munkahely.

Alkalmazandó záradékok
A 11/1994.sz. MKM rendelet tartalmazza.
A záradékokat keltezéssel, aláírással és pecséttel kell hitelesíteni, mely a bizonyítvány és a
törzskönyv kiállításával megtörténik. Az egységes dátumtól eltérő időpontban történő
bejegyzéseket külön kell hitelesíteni.
A művészeti iskolai törzslapokra és bizonyítványokba, valamint a félévi értesítőbe
(tájékoztató füzet) a tanuló munkájáról, eredményeiről az alábbi egységes záradékokat kell
használni:
A nevelőtestület határozatai:
 Kis előképző évfolyamát elvégezte (kelt, aláírás, pecsét, később: k.a.p.)
 Hangszeres tanulmányait megkezdheti (k.a.p.)
 Felsőbb évfolyamba léphet (k.a.p.)
 A továbbképző I.A vagy I.B osztályba léphet (k.a.p.)
 A ..... tárgy ......és.......osztályából összevont beszámolót tett (k.a.p.)
 Osztályát engedély alapján folytathatja (ikt.sz.:.....) (k.a.p.)
 ..........tárgyból javítóvizsgát tehet (k.a.p.)
 ..........tárgyból javítóvizsgát tett (k.a.p.)

 Elégtelen tanulmányi eredménye miatt ............főtárgy szakon tanulmányait nem
folytathatja (k.a.p.)
 ...................fegyelmi

határozat

alapján

kizártam

az

alapfokú

művészetoktatási

intézményből (k.a.p.)
 Szülő kérésére töröltem a tanulók névjegyzékéből (k.a.p.)
Megjegyzés rovatba:
 Alsófokú művészeti iskolai tanulmányait befejezte (k.a.p.)
 Művészeti iskolai tanulmányait befejezte (k.a.p.)
 ..................-én kimaradt a zeneiskolából (k.a.p.)
 A beszámolón igazoltan nem vett részt (k.a.p.)
 A beszámolón igazolatlanul nem vett részt. Pótvizsgát tehet (k.a.p.)
 Kiváló tanulmányi eredményéért igazgatói dicséretben részesült (k.a.p.)
 Kimagasló tanulmányi munkájáért dicséretet kap..................tárgyból (k.a.p.)
 A bizonyítvány .............lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem (k.a.p.)
 Felvételt nyert a .........zeneművészeti szakközépiskolába vagy konzervatóriumba (k.a.p.)
Egyéb záradékok
 Ezt a póttörzslapot a(z) .........következtében elveszett (megsemmisült) eredeti törzslap
helyett ..............adatai (adatok) alapján állítottam ki. (k.a.p.)
 Ezt a bizonyítvány másodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti bizonyítvány helyett
............kérelmére állítottam ki. A másodlat a törzslap (póttörzslap) adataival megegyezik.
(k.a.p.)
 Pótbizonyítvány.
 Igazolom, hogy (név) ...........................Anyja neve:...............................
a(z)............................. iskola.......... szak....... évfolyamát................tanévben eredményesen
elvégezte.

4.sz. Melléklet – Térítési és tandíj szabályzat


3/2015. (VIII.28.) KLIK elnöki utasítás a Klébelsberg
Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata

A Térítési- és Tandíjmértékét a Szabályzat 4-5.§-ban meghatározottak alapján
kell kiszámolni, tekintettel a tanuló megelőző tanulmányi eredményére.
A 6.§-ban található a kedvezmények meghatározott mértéke, melyhez a
beadónak a kérelem mellé csatolnia kell a beadást megelőző 3 hónap havi nettó
átlagkeresetét és egyéb jövedelmét igazoló dokumentumokat. A díjkedvezmény
iránti kérelmet a 2. függelék szerinti formában, egy példányban az
intézményvezetőjéhez kell benyújtani, legkésőbb október 1-ig. A kérelmet az
intézmény vezetője a benyújtást követő 30 napon belül elbírálja.
A 7. § tartalmazza a szülő nyilatkozattételi kötelezettségét más művészeti
oktatásban való részvételről (4. sz. függelék)
A szülő kérelme alapján díjmentességet kaphat, aki a jegyző által igazolt
határozatban igazolja gyermeke HH-s, HHH-s, vagy testi, érzékszervi,
középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékosságát, autista mivoltát.
1.1.
Térítési díj, tandíj befizetésének szabályai
Térítési díj, tandíj befizetésének szabályai megtalálhatók a 3/2015. (VIII. 28.)
KLIK elnöki utasításban.
Térítési- és tandíj befizetésének határideje:
I. félév:
október 15-e
II. félév:
március 15-e
Az aktuális térítési- és tandíj táblázatot a jogszabályi háttérben előírtak alapján minden
tanévre a KLIK adja ki.

7. sz. Melléklet – Belső ellenőrzés szabályai

Az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy minden esetben jogosult az
intézményi működés bármely szegmensének ellenőrzésére.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje.

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórákon kívüli
foglalkozásokra is.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működéséért
az igazgató felelős.
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a félévenként
elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni,
az az iskolai munkaterv része.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.

Az önértékelés végrehajtását évente tervezni, lebonyolítani és értékelni kell az
intézményvezetőnek nevelőtestület felé. Az intézmény az önértékelést az ÖCS segítségével
végzi a törvényben meghatározottak szerint.
A nevelő oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
az igazgató
az igazgatóhelyettes
a tanszakvezetők külön megbízás szerint
az ÖCS tagjaiszaktanárok külön megbízás szerint

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.
Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes a pedagógusok munkáját. Ennek egyik eszköze
a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői
feladatmegosztásból következő területeken végzi.
A tanszakvezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal
összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót.
Az ellenőrzés módszerei
-

a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások, a beszámolók, a hangversenyek,

kiállítások, bemutatók látogatása,

-

írásos dokumentumok vizsgálata

-

a tanulói munkák vizsgálata

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség
tagjaival kell megbeszélni.
Az általánosító tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
A félévi meghallgatások, év végi beszámolók után összegző tanszaki megbeszélést kell
tartani az igazgató, vagy helyettese vezetésével.

