Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék

Eredeti

Módosítás¹

Módosítás²

Módosítás³

Különbözet
(Módosítás)

46 757 472

46 757 472

47 277 472

47 277 472

-

8 317 505

8 317 505

8 397 505

8 397 505

-

38 671 209

38 505 369

40 683 728

40 673 838

46 718 000

46 718 000

63 132 000

63 132 000

1 673 820

1 793 591

9 224 872

Dologi kiadások
Működési célú pe. átadás

-

9 890
-

Elvonások és befizetések
Felhalmozási célú átadott pe.
Felújítási kiadások
Beruházások

-

-

-

-

7 431 281

Indoklás

Átcoportosítás az Elvonások és befizetések
költség sorra pályázati elszámolás
különbözete miatt
Intézmények és Önkormányzat előző
éveket érintő visszafizetett támogatás
különbözete (4.mell.I.és XVI.sor)

-

5 000 000

12 958 464

64 478 464

64 478 464

-

334 267 450

326 308 986

444 288 986

444 288 986

-

Adott kölcsön

-

-

-

-

Céltartalék

-

-

-

-

Általános tartalékok

-

-

-

Finanszírozási kiadások

1 450 902 489

1 486 902 489

1 500 110 378

1 548 985 072

48 874 694

Kiadások összesen:

1 930 634 125

1 968 142 105

2 170 162 124

2 226 458 209

56 296 085

5 000

5 000

5 000

5 000

-

-

-

-

-

-

Intézmények finanszírozásának változása

Bevételek
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Költségvetési támogatás

1 328 126 306

1 332 126 306

1 352 448 195

1 401 322 889

Köznevelési támogatás

227 576 183

227 576 183

227 576 183

227 576 183

-

10 600 000

10 600 000

-

1 507 980

1 606 110

9 027 501

32 200 000

211 200 000

211 200 000

Önkorm. kieg. tám. működésre

-

Elvonások és befizetések
bevételei
Fejlesztésre adott támogatás

200 000

-

Működésre átvett pézeszköz
Fejlesztésre átvett pénzeszköz
Előző évi felhalmozási pénzm.

Előző évi működési pénzm.
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

-

48 874 694

7 421 391
-

212 850 374

212 850 374

212 850 374

126 399 798

126 417 076

121 071 265

124 616 949

3 545 684

35 476 464

35 459 186

32 804 997

29 259 313

- 3 545 684

2 170 162 124

2 226 458 209

56 296 085

-

1 968 142 105

-

-
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Intézmények előző éveket érintő
visszafizetett támogatás különbözete
(4a.mell.I.sor)

-

212 850 374

1 930 634 125

Intézmények finanszírozásának változása

Átcsoportosítás felhalmozási
pénzmaradványra a működési
pénzmaradvány terhére
Átcsoportosítás felhalmozási
pénzmaradványra a működési
pénzmaradvány terhére

Bihar Román Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Egyéb elvonások, befizetések

Módosított
Módosítás3 költségvetés

Indoklás

5 155 644

168 008 478

799 122

28 010 948

többlettámogatás személyi kiadás ei.
növekménye
többlettámogatás járulék kiadás ei.
növekménye

536 154

48 001 362

többlettámogatás gyermekétkeztetés kiadás ei.
Növekménye

277 352

574 438

2019. évi normatív támogatás többlettámogatás
visszafizetése

6 768 272

244 595 226

277 352

8 534 352

Működési célú pe. átadás
Felhalmozási célú átadott pe.
Felújítási kiadások
Beruházások
Adott kölcsön
Céltartalék
Általános tartalékok
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:
Bevételek
Intézményi működési
bevételek

Intézményi többletbevétel összegével az
előirányzat növelése

Felhalmozási bevételek

Költségvetési támogatás
6 490 920
Köznevelési támogatás

138 446 420
87 361 185
2 000 000

Önkorm. kieg. tám. működésre
Fejlesztésre adott támogatás
Működésre átvett pe.

6 755 872

Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.
Előző évi működési pénzm.

1 497 397

Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

6 768 272

244 595 226
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2020. 07. 01-től érvényes rendeletnek megfelelően
kapott többlettámogatás, gyermekétkeztetésre,
ágazati pótlékra, vezetői pótlék emelése,
pedagógus munkát segítők és a minősített
pedagógusok bértámogatása és járulék kifizetésre.
Az 6.490.920,-Ft 6 havi támogatás összege.

Eleki Román Általános Iskola

Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Elvonások és befizetések

Módosítás3

Módosított
költségvetés

3 163 616

81 780 476

2020.07.01-től ágazati és vezetői pótlékok

490 360

13 940 011

2020.07.01-től ágazati és vezetői pótlékokhoz kapcs.
Szochj.

-1 696 132

29 970 913

2020.07.01-től pluszban kapott étkezési támogatás,
bruházásokhoz és az elvonásokhoz átcsoportosítás

339 130

644 999

2 339 976

2 687 845

4 636 950

129 024 244

Indoklás

9. évi étekzési normatíva elszám. Utáni visszafizetési köt.

Működési célú pe. átadás
Felhalmozási célú átadott pe.
Felújítási kiadások
Beruházások

Helyi nemzetiségi önk-tól kapott tám-ból laptopok vás.,
iskolabútorok vásárlása

Adott kölcsön
Céltartalék
Általános tartalékok
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:
Bevételek
Intézményi működési bevételek

790 000

Felhalmozási bevételek
Költségvetési támogatás

4 036 950

Köznevelési támogatás

109 278 750

2020.07.01-től kapott plusz támogatások (ágazati és
vez.pótlék illetve étkezési támogatá)

15 733 333

Önkorm. kieg. tám. működésre
Fejlesztésre adott támogatás
Működésre átvett pe.
Fejlesztésre átv. pe.

600 000

Előző évi felhalmozási pénzm.

600 000
2 087 845

Előző évi működési pénzm.

534 316

Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

4 636 950

129 024 244
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Helyi nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő
járulék

Módosítás3

Módosított
költségvetési
előirányzat

Módosítás
3

5 509 309

147 586 475

853 943

27 660 639

Dologi kiadások

180 766
Egyéb elvonások,
befizetések

10

40 590 827

364 970

655 747

Indoklás
többlettámogatás személyi kiadás
ei. növekménye
többlettámogatás járulék kiadás ei.
növekménye
többlettámogatás
gyermekétkeztetés kiadás ei.-nak
545.736,-ft megemelése és a 2019.
évi pénzmaradvány helyesbítése és 364.970,-ft átcsoportosítása az
egyéb elvonások befizetések
előirányzatára
2019. évi normatív támogatás
többlettámogatás visszafizetése

Működési célú pe.
átadás
Felhalmozási célú
átadott pe.
Felújítási kiadások
Beruházások

12 500 000

Adott kölcsön
Céltartalék
Általános tartalékok
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:

6 908 988

10

228 993 688

Bevételek
Intézményi működési
bevételek

954 000

Felhalmozási bevételek

Költségvetési
támogatás

6 908 988

157 914 048

Köznevelési támogatás

49 919 930

Önkorm. kieg. tám.
működésre

1 700 000

Fejlesztésre adott
támogatás

12 500 000
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2020. 07. 01-től érvényes rendeletnek
megfelelően kapott többlettámogatás,
gyermekétkeztetésre, ágazati pótlékra,
vezetői pótlék emelése, pedagógus
munkát segítők és a minősített
pedagógusok bértámogatása és járulék
kifizetésre. A 6.908.988,-Ft 6 havi
támogatás összege.

Működésre átvett pe.

4 255 872

Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási
pénzm.
Előző évi működési
pénzm.
Finanszírozási
bevételek
Bevételek összesen:

6 908 988

10

1 749 838

10

228 993 688

2019. évi pénzmaradvány helyesbítése

N.B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Módosítás³

Módosított
költségvetés

Indoklás

Személyi juttatás

13 922 750

352 193 696

2020. 07. 01-től kötelező pedagógus
szakágazati pótlék, intézmény vezetői
pótlék emelkedés

Munkaadókat terhelő járulék

2 158 030

58 140 929

2020. 07. 01-től kötelező pedagógus
szakágazati, intézmény vezetői pótlék
emelkedés járuléka

-11 759 913

104 068 196

Gyermek étkeztetés támogatás
átcsoportosítás egyéb működésre,
felújítási kiadásokra

6 439 939

6 784 600

Előző évi normatív támogatás
többletigénylésének visszafizetése

Felújítási kiadások

5 346 000

25 346 000

átcsoportosítás iskola földszinti
mosdóinak felújításához

Beruházások

1 154 000

1 154 000

klímaberendezések vásárlása irodába,
tanári szobába, könyvtárba,
számítástechnika terembe

17 260 806

547 687 421

Kiadások

Dologi kiadások

Elvonások és befizetések
Működési célú pe. átadás
Felhalmozási célú átadott pe.

Adott kölcsön
Céltartalék
Általános tartalékok
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:

Bevételek

6

Kiadások

Módosított
költségvetés

Módosítás³

Intézményi működési bevételek

Indoklás

33 312 567

Felhalmozási bevételek
468 283 690
Költségvetési támogatás

17 260 806

Ped. szakágazati pótlékra, vezetői
pótlék emelésre bér+járulék,
gyerm. étk. támogatás 5 ill. 6 hóra

Köznevelési támogatás
2 250 000

Önkorm. kieg. tám. működésre
Fejlesztésre adott támogatás
Működésre átvett pe.
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.
Előző évi működési pénzm.

43 841 164

Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

17 260 806

547 687 421

Románvárosi Óvoda

Kiadások

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

Dologi kiadások

Elvonások és befizetések

Módosítás³

4 740 000

735 000

385 000

Módosított
költségvetés

Indoklás

84 240 000

A pedagógusok részére 2020.07.01-től megállapított
10 %-os szakmai ágazati pótlék, valamint az
intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi pótlék
változása miatt növekszik a személyi juttatások
összege.

14 235 000

A pedagógusok részére 2020.07.01-től megállapított
10 %-os szakmai ágazati pótlék, valamint az
intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi pótlék
változása miatt növekszik a munkaadókat terhelő
járulékok összege.

26 284 930

A gyermekétkeztetésre járó finanszírozás növekedés,
illetve az intézményi működési bevétel növekedés
összegével növelni kívánjuk a dologi kiadások
főösszegét.

200 070
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Működési célú pe. átadás
Felhalmozási célú átadott pe.
Felújítási kiadások
Beruházások

500 000

Adott kölcsön
Céltartalék
Általános tartalékok
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:

5 860 000

125 460 000

Bevételek

Intézményi működési bevételek

74 000

771 205

Az étkezési térítési díjból származó bevétel, illetve az
egyéb költségtérítés-visszatérítés várhatóan magasabb
összegben teljesül, ezért kívánjuk növelni az
intézményi működési bevételeket.

104 686 000

A pedagógusok részére 2020.07.01-től megállapított
10 %-os szakmai ágazati pótlék, valamint az
intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi pótlék
változása miatti bér és járuléknövekmények miatt
növekedett a finanszírozás összege. Továbbá többletfinanszírozás mutatkozott a gyermekétkeztetési
támogatásnál, a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők bérénél, valamint a minősített pedagógusok
(Ped.II., Mesterped.) után járó kiegészítő támogatások
összegénél is.

Felhalmozási bevételek

Költségvetési támogatás

Köznevelési támogatás

5 786 000

17 100 000

Önkorm. kieg. tám. működésre
Fejlesztésre adott támogatás
Működésre átvett pe.
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.

500 000

8

Előző évi működési pénzm.

2 402 795

Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

5 860 000

125 460 000

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Kiadások

Módosítás³

Módosított
költségvetés

Személyi juttatás
7 268 559

168 616 615

1 083 768

29 262 522

-3 461 496

47 499 027
167 647

Munkaadókat terhelő
járulék

Dologi kiadások

Elvonások és befizetések
Működési célú pe. átadás
Felhalmozási célú átadott
pe.
Felújítási kiadások

Indoklás
A feladatalapú támogatás növekedése
miatt 6.729.460,-Ft-tal,
közfoglalkoztatási pályázaton elnyert
támogatás miatt 539.099,-Ft-tal
szükséges módosítani az előirányzatot
A feladatalapú támogatás növekedése
miatt 1.043.066,-Ft-tal,
közfoglalkoztatási pályázaton elnyert
támogatás miatt 40.702,-Ft-tal
szükséges módosítani az előirányzatot
A feladatalapú támogatás növekedése
miatt 618.504,-Ft-tal szükséges
megnövelni, a tornaterem építéséhez
kapcsolódó többletkiadások fedezésére
átcsoportosítás miatt 4.080.000,-Ft-tal
szükséges csökkenteni a dologi
kiadások előirányzatát.

7 747 000

Beruházások
4 080 000

11 230 000

8 970 831

264 522 811

Tornaterem építéshez kapcsolódó
többletkiadások miatt szükséges
növelni az előirányzatot

Adott kölcsön
Céltartalék
Általános tartalékok
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:
Bevételek
Intézményi működési
bevételek
Felhalmozási bevételek
Költségvetési támogatás
Köznevelési támogatás
Önkorm. kieg. tám.
működésre
Fejlesztésre adott
támogatás

4 177 561
185 899 981
8 391 030
57 461 735
2 400 000
8 000 000
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A feladatalapú támogatás növekedése
miatt szükséges a módosítás

Működésre átvett pe.
579 801
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási
pénzm.
Előző évi működési
pénzm.
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

2 340 723

Közfoglalkoztatási pályázaton elnyert
támogatás miatt szükséges megemelni
az előirányzat összegét.

4 242 811
8 970 831

264 522 811

MROÖ Dokumentációs és Információs Központ
A Dokumentációs Központnak a harmadik költségvetés módosításában nincs a kiemelt
előirányzatok közötti módosítási kérelme.

MROÖ Hivatala
A M.R.O.Ö. Hivatalának a harmadik költségvetés módosításában nincs a kiemelt
előirányzatok közötti módosítási kérelme.
Az Áht. felhatalmazása alapján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
2020. évi költségvetését az alábbi határozat szerint módosítja.
Kérem a T i sz tel t K özgy űl ést az előterjesztés megtárgyalására és az MROÖ 2020. évi
költségvetés módosításával kapcsolatos határozati javaslatának elfogadására.

H AT Á R OZ AT I J A V ASL AT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat
és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően
megtárgyalta, és azt az 1.- 6a. mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által
elfogadott eredeti költségvetéséről szóló 97/2020.(VII.28.) sz. MROÖ Közgyűlési
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
a költségvetés bevételi főösszegét: 2 361 830 738 forintban
a költségvetés kiadási főösszegét: 2 361 830 738 forintban
állapítja meg ezen határozat 1. ,1a. és 1b. sz. mellékleteiben foglaltak
szerint.
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2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által eredeti
költségvetéséről szóló 97/2020.(VII.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozata 2. és
2a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 2. és 2a. mellékletei lépnek.
3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése eredeti
költségvetéséről szóló 97/2020.(VII.28.) sz. sz. MROÖ Közgyűlési határozat 4. és
4a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 4. és 4a. mellékletei lépnek.
Egyidejűleg elfogadja a 4b. sz. mellékletet.
4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által eredeti
költségvetéséről szóló 97/2020.(VII.28.) sz.
MROÖ Közgyűlési határozat 3.
melléklete helyébe ezen módosító határozat 3. melléklete lép.
5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által eredeti
költségvetéséről szóló 97/2020.(VII.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 5. és 5a.
mellékletei helyébe ezen módosító határozat 5. és 5a. mellékletei lépnek.
6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által eredeti
költségvetéséről szóló 97/2020.(VII.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 6 és 6a.
mellékletei helyébe ezen módosító határozat 6. és 6a. mellékletei lépnek.
Egyidejűleg elfogadja a 6b. sz. mellékletet.
Felelős: Kozma György elnök
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
- Dr. Bálint Anna a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője,
- Hegedűs Zsolt gazdasági vezető,
- Intézményvezetők.

Gyula, 2020. szeptember 22.

Kozma György
elnök
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1/a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozathoz

2020.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi bevételeiről

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.

Sorszám

Ft

1.

Megnevezés

2.
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek
Önkormányzat működési bevételek

I.

Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :
Intézményi egyéb sajátos bevételek

2020. évi előirányzat
Módosítás³

4.
49 832 649
5 000
49 837 649
9 027 501

Önkormányzat egyéb sajátos bevételek

II.

Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. :

Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/:

III.
IV.

Intézmények felhalmozási bevétele
Önkormányzat felhalmozási bevétele

Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/
Intézmények költségvetési támogatása
Önkorm. kieg. tám. működésre
Működésre átvett pénzeszköz
Önkormányzat költségvetési támogatása

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célú állami támogatások
Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
22. sor összegéből működési célra
22. sor összegéből felhalmozási célra

X.

9 027 501
58 865 150
13 352 467
1 639 499 072
1 652 851 539
211 200 000
213 450 374
225 463 675
60 013 254
165 450 421

Előző években képződött tartalékok maradványa
25. sor összegéből működési célra
25. sor összegéből felhalmozási célra

Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:

2 361 830 738

Bevételek megoszlása

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.

Sorszám

Ft
Megnevezés

Felhasználás szerint
1. Működési bevételek összesen
2. Fejlesztési célú bevételek összesen
3. Finanszírozási célú bevételek összesen
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:
Forrás szerint
1. Saját bevétel
2. Állami forrás
3. Átvett pénzeszközök
4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel
5. Pénzmaradvány
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

2020. évi előirányzat
Módosítás³

1 771 729 943
590 100 795
2 361 830 738
58 865 150
1 850 699 072
226 802 841
225 463 675
2 361 830 738

1/b. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozathoz
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak egyenlege
1.

FELHALMOZÁS

2.

Bevételek megnevezése

FELHALMOZÁS
2020. évi

Kiadások megnevezése

3.
4.

Felhalmozási bevételek

0

ebből: intézmények

5.

ebből: intézmények

0

ebből: önkormányzat

6.

ebből: önkormányzat

0 Felújítási kiadások
211 200 000

ebből: intézmények

8.

ebből: intézmények

33 700 000

ebből: önkormányzat

9.

ebből: önkormányzat

177 500 000

7.

10.
11.
12.
13.

2020. évi

Felhalmozási célú átadott pénzeszköz

Fejlesztésre adott támogatás

Fejlesztésre átvett pénzeszköz

Beruházások

0
0
0
97 571 464
33 093 000
64 478 464
492 529 331

ebből: intézmények

48 240 345

ebből: önkormányzat

444 288 986

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

165 450 421
590 100 795 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

590 100 795

213 450 374

ebből: intézmények
ebből: önkormányzat

14.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (C14-E14):

16.

MŰKÖDÉS

17.

Bevételek megnevezése

18.

Intézményi működési bevételek

19.

Központi költségvetési támogatás

20.

ebből: normatív támogatás

21.

ebből: köznevelési támogatás

600 000
212 850 374

0
MŰKÖDÉS
2020. évi

Kiadások megnevezése

49 837 649 Személyi juttatások

2020. évi
1 123 928 404

1 628 899 072 Munkaadót terhelő járulékok

192 664 009

1 164 508 889 Dologi kiadások

373 753 157

227 576 183 Működési célú pénzeszköz átadás
10 600 000 Elvonások és befizetések

72 159 501

22.

Önkormányzati kiegészítő támogatás működésre

23.

Elvonások és befizetések bevételei

24.

Működésre átvett pénzeszköz

13 352 467 Céltartalék

0

25.

Előző évi működési maradvány

60 013 254 Általános tartalékok

0

9 027 501 Adott kölcsön

9 224 872
0

26.
27.
28.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (C28-E28):

30.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 771 729 943 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 771 729 943

2 361 830 738 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 361 830 738

0

1. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozathoz
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi kiadásairól

Sorszám

Ft
Megnevezés

1.
2.
2. 1.
3.
KIADÁSOK
I. Működési kiadások
4.
5. 1. Személyi juttatások
6. 2. Munkaadókat terhelő járulék
7. 3. Dologi kiadások
8. 4. Pénzeszközök átadása, elvonások és befizetések
I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/:
9.
10. II. Felhalmozási kiadások
11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
12. 2. Felújítási kiadások
13. 3. Beruházások
14. II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/:
15. III. Tartalékok
16. 1. Céltartalék
17. 2. Általános tartalék
18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/:
18.sor összegéből működési célú tartalék
19.
18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék
20.
21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások
22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások
23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése
24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/:
25. V. Adott kölcsönök
26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:

2020. évi előirányzat
Módosítás³

4.

1 123 928 404
192 664 009
373 753 157
81 384 373
1 771 729 943
97 571 464
492 529 331
590 100 795
-

2 361 830 738

Kiadások megoszlása

Sorszám

Ft
Megnevezés

27.
2.
28. 1.
29. Felhasználás szerint
30. 1. Működési célra
31. 2. Felhalmozási célra
32. 3. Tartalék, finanszírozás
33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:

2020. évi előirányzat
Módosítás³

4.
1 771 729 943
590 100 795
2 361 830 738

2. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2020. évi kiadásai

Kötelező/nem
kötelező feladat
Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat*
Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat*
Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat*
Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat*

Sorszám

Ft
Intézmény megnevezése

Költségvetési
kiadások
mindösszesen
/8+12+13+14+15/

1.

2.

3.

5.

Dologi kiadások

6.

7.

8.

9.

43 298 592

7 445 000

13 682 500

64 426 092

30 926 600

5 571 455

22 981 564

59 479 619

147 586 475

27 660 639

40 590 827

655 747

216 493 688

81 780 476

13 940 011

29 970 913

644 999

126 336 399

168 616 615

29 262 522

47 499 027

167 647

245 545 811

168 008 478

28 010 948

47 124 010

574 438

243 717 874

349 248 896

57 625 589

102 268 196

6 784 600

515 927 281

200 070

124 720 000

64 943 592

II.

III.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és
Információs Központ
Magdu Lucian Román Általános
Iskola és óvoda

Felújítási
kiadások

10.

Beruházások

Adott
kölcsön

Céltartalék

Általános
tartalékok

11.

12.

13.

14.

15.

517 500

517 500

19 651 000

19 651 000

12 500 000

12 500 000

2 687 845

2 687 845

11 230 000

18 977 000

-

79 130 619

-

-

228 993 688

-

-

-

Eleki Román Általános Iskola
129 024 244

IV.

V.

Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat*

Bihar Román Nemzetiségi
Kéttannyelvű Általános Iskola és
VI. Óvoda

Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat*

4.

Munkaadókat
terhelő járulék

Felhalmo-zási
kiadások
összesen /9-11ig/

M.R.O.Ö. Hivatala
I.

Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat*

Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat*

Személyi juttatás

Felhalmo-zási
Elvonások és Működési kiadások
célú átadott
befizetések
összesen /4-7-ig/
pe.

VII.

Kétegyházi Román Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda

Nicolae Balcescu Román
Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium

-

264 522 811

7 747 000

-

244 595 226

547 687 421

-

877 352

2 944 800

515 340

1 800 000

84 240 000

14 235 000

26 044 930

-

877 352

25 346 000

1 154 000

26 500 000

500 000

500 000

5 260 140

-

Románvárosi Óvoda
125 460 000

VIII.

240 000

240 000

-

Önnálló intézmények
összesen /I-VIII-ig/:

1 684 357 601

1 076 650 932

184 266 504

333 079 319

9 027 501

1 603 024 256

-

33 093 000

48 240 345

81 333 345

Kötelező

1 677 980 109

1 073 706 132

183 751 164

330 161 967

9 027 501

1 596 646 764

-

33 093 000

48 240 345

81 333 345

Nem kötelező
Kötelező+nem kötelező

*szabad kapacitás kiadása

6 377 492

2 944 800

515 340

2 917 352

1 684 357 601

1 076 650 932

184 266 504

333 079 319

9 027 501

6 377 492

-

1 603 024 256

-

33 093 000

48 240 345

81 333 345

-

-

-

2a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételei

Kötelező/nem kötelező
feladat

Sorszám

Ft
Intézmény megnevezése

Bevételek
mindösszesen
/4+5+9+10+11+12+
13/

Intézményi
működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

1.

2.

3.

4.

5.

Kötelező feladat

Költségvetési
támogatás
(normatív)

Köznevelési
támogatás

Kiegészítő
támogatás
működésre

6.

7.

8.

10 000

59 800 000

1 282 964

52 800 000

954 000

157 914 048

49 919 930

790 000

109 278 750

15 733 333

Fejlesztésre
adott támogatás
9.

Támogatás
összesen /6-10ig/

Működésre
átvett pe.

Fejlesztésre
átv. pe.

10.

11.

12.

200 000

60 000 000

2 250 000

13 000 000

68 050 000

1 700 000

12 500 000

222 033 978

Előző évi
felhalmozási
pénzm.
13.

Előző évi
működési
pénzm.
14.

317 500

4 616 092

6 651 000

3 146 655

M.R.O.Ö. Hivatala
Nem kötelező feladat*
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat*

II.

Kötelező feladat
Nem kötelező feladat*

64 943 592

I.

III.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs
Központ
Magdu Lucian Román Általános Iskola és
óvoda

-

79 130 619

-

228 993 688

Kötelező feladat

4 255 872

1 749 838

125 012 083

600 000

2 622 161

Eleki Román Általános Iskola
Nem kötelező feladat*
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat*

V.

Kötelező feladat
Nem kötelező feladat*

VI.

Kötelező feladat
Nem kötelező feladat*

129 024 244

IV.

VII.

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános
Iskola és Óvoda
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű
Általános Iskola és Óvoda
Nicolae Balcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium

4 177 561

-

185 899 981

57 461 735

2 400 000

8 000 000

264 522 811
138 446 420

547 687 421

87 361 185

2 000 000

227 807 605

2 250 000

470 533 690

877 352

-

4 242 811

6 755 872

1 497 397

-

28 240 000

Kötelező feladat

2 340 723

7 657 000

244 595 226

253 761 716

468 283 690

5 072 567

26 500 000

17 341 164

500 000

2 402 795

-

531 205

104 686 000

17 100 000

121 786 000

Románvárosi Óvoda
Nem kötelező feladat*

125 460 000

240 000

Önnálló intézmények összesen /IVIII-ig/:

1 684 357 601

49 832 649

-

1 277 108 889

227 576 183

10 600 000

33 700 000

1 548 985 072

13 352 467

600 000

40 833 472

30 753 941

Kötelező feladat

1 678 167 682

43 642 730

-

1 277 108 889

227 576 183

10 600 000

33 700 000

1 548 985 072

13 352 467

600 000

40 833 472

30 753 941

6 189 919

6 189 919

-

1 684 357 601

49 832 649

-

VIII.

Nem kötelező feladat
Kötelező+nem kötelező feladat

*szabad kapacitás bevétele

-

1 277 108 889

227 576 183

10 600 000

33 700 000

1 548 985 072

13 352 467

600 000

40 833 472

30 753 941

3. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszáma

Sorszám

2020. év

Megnevezés
M.R.O.Ö.
Hivatala

M.R.O.Ö

1.

Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő

2.

Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő

Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő

3.

ebből közfoglalkoztattak száma

M.R.O.Ö.
Dokumentáci
ós és
Információs
Központ

2

2

Kétegyházi
Román
Nemzetiségi
Általános
Iskola és
Óvoda

Magdu Lucian
Román
Eleki Román
Általános
Általános
Iskola és
Iskola
óvoda

Bihar Román
Nemzetiségi
Kéttannyelvű
Általános
Iskola és
Óvoda

Nicolae
Balcescu
Román
Gimnázium,
Általános
Iskola és
Kollégium

Románvárosi
Óvoda

Önnálló
intézmények
összesen

6

6

27

14

30

26

52

19

182

1

0

10

4

13

15

21

2

66

7

6

37

18

43

41

73

21

248

3

5

4

12

4. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi kiadásai
Sorszám

Ft

Kötelező/nem
kötelező feladat

Intézmény megnevezése

Költségvetési
kiadások
mindösszesen
/8+12+13+ 14+15/

Személyi juttatás

Munkaadókat
terhelő járulék

Dologi kiadások

Működési célú pe.
átadás

Elvonások és
befizetések

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Működési
Felhalmo-zási
kiadások
célú átadott pe.
összesen /4-7-ig/

9.

10.

Felújítási
kiadások

Beruházások

Felhalmo-zási
kiadások
összesen /9-11ig/

11.

12.

13.

20 000 000

27 958 464

Kötelező feladat I.

Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások

Kötelező feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat

II.

Média támogatása

III.

Kitüntetések

IV.

Civil szervezetek/alapítványok támogatása

4 000 000

V.

Cronica Kft tulajdonosi támogatás

6 000 000

VI.

NEMZ-E-20-0010 Eleki Iskola bővítés

VII.

NEMZ-E-18-0082 Cronica fűtés korszerűsítés

VIII.

EFOP-4.1.5-16-2017-00100 Kétegyháza
Ált.Iskola természettud.tanterem, tornaterem

IX.

NEMZ-E-19-0047 „A Kétegyházi Román Nemz.
Ált. Isk. és Óvoda fejlesztése keretében
megvalósuló tornaterem, valamint
természettudományi szaktanterem kialakítása

27 636 309

-

27 636 309

27 636 309

X.

NEMZ-N-20-0005 Battonya közösségi ház

90 000 000

-

90 000 000

90 000 000

XI.

NEMZ-E-20-0009 Cronica épület felújítás

8 000 000

-

XII.

NEMZ-E-20-0013 Bihar udvari játékok

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

XIII.

NEMZ-E-20-0008 Battonya Tájház felújítás

5 000 000

XIV.

NEMZ-N-20-00034 Pedagógus továbbképzés

2 300 000

XV.

NEMZ-TAB nemzetiségi táborok

XVI.

NEMZ pályázatok programok finanszírozására

197 371

197 371

197 371

Önkormányzat összesen /I-XVI.-ig/:
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat
Kötelező+Nem kötelező feladat

677 473 137

47 277 472

8 397 505

40 673 838

63 132 000

9 224 872

168 705 687

-

64 478 464

444 288 986

508 767 450

138 432 344

36 050 000

5 870 750

22 807 629

36 718 000

9 027 501

110 473 880

-

7 958 464

20 000 000

27 958 464

539 040 793

11 227 472

2 526 755

17 866 209

26 414 000

197 371

58 231 807

-

56 520 000

424 288 986

480 808 986

677 473 137

47 277 472

8 397 505

40 673 838

63 132 000

9 224 872

168 705 687

-

64 478 464

444 288 986

508 767 450

-

64 478 464

444 288 986

508 767 450

Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat

Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat
Nem kötelező
feladat

101 714 344

36 050 000

5 870 750

22 807 629

36 718 000
879 250

9 027 501
36 718 000

750 000

-

4 000 000

4 000 000

-

6 000 000

6 000 000

-

500 000

500 000

41 520 000

-

9 957 472

2 317 505

15 666 209

80 000

27 941 186

1 700 000

16 414 000

27 980 000

2 000 000

8 000 000

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

17.

69 500 000

273 672 677

8 000 000

5 000 000

5 000 000

2 300 000
16 414 000

14.

2 000 000

273 672 677

520 000

Adott
kölcsön

-

879 250

2 000 000

301 613 863

7 958 464

36 718 000

129 250

70 000 000

73 755 880

Általános Finanszíroz
Céltartalék tartaléko
ási
k
kiadások

-

16 414 000

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi összesített kiadásai
Ft
Önkormányzat összesen

677 473 137

47 277 472

8 397 505

40 673 838

63 132 000

9 224 872

168 705 687

Intézmények összesen:

1 684 357 601

1 076 650 932

184 266 504

333 079 319

9 027 501

1 603 024 256

-

33 093 000

48 240 345

81 333 345

Mindösszesen:

2 361 830 738

1 123 928 404

192 664 009

373 753 157

72 159 501

9 224 872

1 771 729 943

-

97 571 464

492 529 331

590 100 795

1 807 384 952

1 109 756 132

189 621 914

352 969 596

45 745 501

9 027 501

1 698 093 143

41 051 464

68 240 345

109 291 809

545 220 914

14 172 272

3 042 095

20 783 561

26 414 000

197 371

64 411 928

56 520 000

424 288 986

480 808 986

2 361 830 738

1 123 928 404

192 664 009

373 753 157

72 159 501

9 224 872

1 771 729 943

97 571 464

492 529 331

590 100 795

Kötelező feladat
Nem kötelező feladat
Kötelező+Nem kötelező feladat

-

-

4a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához

Sorszám

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi bevételei

Kötelező/nem
kötelező feladat

Intézmény megnevezése

1.

2.

Kötelező feladat

I.

Nem kötelező feladat

II.

Önkormányzat igazgatási
NEMZ-E-20-0010 Eleki Iskola
bővítés

III.

NEMZ-E-18-0082 Cronica fűtés
korszerűsítés

Nem kötelező feladat

Nem kötelező feladat

VI.

Nem kötelező feladat

VII.

Nem kötelező feladat

VIII.

Nem kötelező feladat

IX.

Nem kötelező feladat

X.

EFOP-4.1.5-16-2017-00100
Kétegyháza Ált.Iskola
természettud.tanterem,
tornaterem
NEMZ-E-19-0047 „A Kétegyházi
Román Nemz. Ált. Isk. és Óvoda
fejlesztése keretében megvalósuló
tornaterem, valamint
természettudományi szaktanterem
NEMZ-N-20-0005 Battonya
közösségi ház
NEMZ-E-20-0009 Cronica épület
felújítás
NEMZ-E-20-0013 Bihar udvari
játékok
NEMZ-E-20-0008 Battonya Tájház
felújítás
NEMZ-N-20-00034 Pedagógus
továbbképzés

Nem kötelező feladat

XI.

NEMZ-TAB nemzetiségi táborok

Kötelező feladat

XII.

Önkormányzat Intézményi
finanszírozási

Nem kötelező feladat

IV.

Nem kötelező feladat

V.

Önkormányzat összesen /IXIII.-ig/:
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat
Kötelező+Nem kötelező feladat

Bevételek
Intézményi
mindösszesen
működési bevételek
/4+5+9+10+11+12+13/
3.
149 508 965

4.

Felhalmo-zási
bevételek
5.

5 000

Költségvetési
támogatás

Köznevelési
támogatás

Önkorm. kieg.
tám. működésre

6.

7.

8.

105 000 000

70 000 000

Elvonások és
befizetések
bevételei

Fejlesztésre adott
támogatás

9.

10.

9 027 501

500 000

Támogatás
összesen /6-9-ig/

Működésre átvett
pe.

Fejlesztésre átv.
pe.

11.

12.

13.

-

301 613 863

-

27 636 309

-

90 000 000

90 000 000

90 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

16 414 000

16 414 000

16 414 000

1 548 985 072

1 277 108 889

227 576 183

10 600 000

33 700 000

34 158 337

212 850 374

5 000

-

1 401 322 889

227 576 183

10 600 000

9 027 501

211 200 000

1 859 726 573

-

-

1 382 108 889

227 576 183

10 600 000

9 027 501

33 700 000

1 663 012 573

-

-

-

19 214 000

177 500 000

196 714 000

-

5 000

-

1 401 322 889

211 200 000

1 859 726 573

-

-

-

10 600 000

9 027 501

16.

60 822 303

27 941 186

1 548 985 072

5 000

227 576 183

15.
1 318 127

27 636 309

2 226 458 209

527 964 172

Finanszírozási
bevételek

2 000 000

1 698 494 037

2 226 458 209

Előző évi
működési
maradvány

70 000 000

2 000 000

5 000 000

14.

114 027 501
69 500 000

Előző évi
felhalmozási
maradvány

212 850 374

124 616 949

29 259 313

-

34 158 337

1 318 127

-

212 850 374

90 458 612

27 941 186

-

212 850 374

124 616 949

29 259 313

-

-

-

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi összesített bevételei
Önkormányzat összesen
Intézmények saját bevételei:
Mindösszesen:
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat
Kötelező+nem kötelező feladat

2 226 458 209

5 000

-

135 372 529

49 832 649

-

1 401 322 889

227 576 183

10 600 000

9 027 501

211 200 000

1 859 726 573
-

212 850 374

124 616 949

29 259 313

13 352 467

600 000

40 833 472

30 753 941

2 361 830 738

49 837 649

-

1 401 322 889

227 576 183

10 600 000

9 027 501

211 200 000

1 859 726 573

13 352 467

213 450 374

165 450 421

60 013 254

1 827 676 647

43 647 730

-

1 382 108 889

227 576 183

10 600 000

9 027 501

33 700 000

1 663 012 573

13 352 467

600 000

74 991 809

32 072 068

534 154 091

6 189 919

-

19 214 000

212 850 374

90 458 612

27 941 186

2 361 830 738

49 837 649

-

1 401 322 889

213 450 374

165 450 421

60 013 254

227 576 183

10 600 000

9 027 501

177 500 000

196 714 000

211 200 000

1 859 726 573

13 352 467

-

-

4b. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről
szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Összeg
1 648 526 573

Intézményi működési bevétel (B4)

49 837 649

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

13 352 467

Működési bevétel összesen (5=2+3+4):
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
Felhalmozási bevétel (B5)

1 711 716 689
211 200 000
0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

213 450 374

Felhalmozási bevétel összesen (9=6+7+8):

424 650 374

Finanszírozási bevételek (B8):

225 463 675

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11=5+9+10):

2 361 830 738
Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 123 928 404

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

192 664 009

Dologi kiadások (K3)

373 753 157

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
Működési kiadások összesen (18=13+14+15+16+17):
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Felhalmozási kiadások összesen (22=19+20+21)

81 384 373
1 771 729 943
492 529 331
97 571 464
590 100 795

Finanszírozási kiadások (K9)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (24=18+22+23):

2 361 830 738

5. melléklet

Összesen

Ft

december

november

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2020. évi kiadásainak ütemezése

I.

M.R.O.Ö. Hivatala

7 200 000

4 800 000

4 600 000

5 000 000

5 000 000

4 700 000

4 400 000

5 000 000

5 500 000

5 000 000

6 000 000

7 743 592

64 943 592

II.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ

5 999 218

7 282 182

5 999 219

6 900 000

4 400 000

17 400 000

6 650 000

6 900 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

79 130 619

III.

Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda

16 905 840

16 692 882

16 692 882

16 692 882

17 072 882

29 579 752

19 894 380

18 194 380

18 856 164

19 683 154

18 856 154

19 872 336

228 993 688

IV.

Eleki Román Általános Iskola

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

11 008 360

11 008 360

11 008 360

11 320 386

11 320 386

11 320 390

129 024 244

V.

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

19 628 921

20 139 346

19 782 421

19 782 421

19 782 421

19 782 421

22 884 061

25 805 275

30 818 106

21 652 524

21 453 695

23 011 199

264 522 811

VI.

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és
Óvoda

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 837 441

19 837 441

19 033 735

20 919 261

20 919 261

23 196 613

20 919 261

20 919 261

20 919 254

244 595 226

VII.

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

47 266 519

47 266 519

47 266 519

47 266 519

47 266 519

47 266 518

547 687 421

VIII.

Románvárosi Óvoda

7 548 225

9 554 931

9 222 000

11 459 644

10 297 553

7 963 951

9 601 474

9 956 645

13 500 000

12 000 000

12 000 000

12 355 577

125 460 000

131 001 155

132 188 292

130 015 473

134 026 773

130 744 682

152 814 244

142 624 055

145 050 440

154 545 762

142 241 844

142 216 015

146 888 866

1 684 357 601

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

5a. melléklet

I.

M.R.O.Ö. Hivatala

9 934 592

5 001 000

II.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ

9 797 655

14 482 964

III.

Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda

16 905 840

16 692 882

16 692 882

16 692 882

IV.

Eleki Román Általános Iskola

10 339 667

10 339 667

10 339 667

V.

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

22 908 045

21 150 857

VI.

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és
Óvoda

19 364 566

VII.

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium

VIII.

Románvárosi Óvoda

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

5 000 000

5 001 000

5 000 000

5 001 000

5 001 000

5 001 000

Összesen

december

november

október
5 001 000

Ft

5 001 000

5 001 000

13 000 000

15 450 000

17 072 882

29 579 752

19 894 380

18 194 380

18 856 164

19 683 154

18 856 154

19 872 336

228 993 688

10 339 667

10 339 667

10 339 667

11 008 360

11 008 360

11 008 360

11 320 386

11 320 386

11 320 390

129 024 244

19 908 046

20 319 193

19 711 191

27 711 192

25 142 364

22 346 305

21 332 748

21 330 957

21 330 956

21 330 957

264 522 811

19 364 566

19 364 566

19 837 441

19 837 441

19 033 735

22 919 261

20 919 261

21 196 613

20 919 261

20 919 261

20 919 254

244 595 226

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

47 266 519

47 266 519

47 266 519

47 266 519

47 266 519

47 266 518

547 687 421

7 465 413

10 512 601

12 953 984

8 933 456

10 978 508

9 440 527

12 332 906

11 408 393

10 332 271

10 350 000

10 350 000

10 401 941

125 460 000

140 730 496

141 559 255

128 273 863

138 338 357

126 954 407

158 120 591

159 014 790

136 144 218

134 993 675

149 071 277

135 044 276

136 112 396

1 684 357 601

13 200 000

5 001 000

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételeinek ütemezése

13 200 000

64 943 592

79 130 619

6. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi kiadásainak ütemezése

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

25 500 000

30 000 000

35 600 000

40 307 980

45 000 000

45 050 000

65 019 000

38 600 000

91 671 391

87 250 000

118 071 000

55 305 636

Összesen

március

Önkormányzat

február

I.

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

677 375 007

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi kiadásainak ütemezése

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

25 500 000

30 000 000

35 600 000

40 406 110

45 000 000

45 050 000

65 019 000

38 600 000

91 671 391

87 250 000

118 071 000

55 305 636

677 473 137

Intézmények összesen

131 001 155

132 188 292

130 015 473

134 026 773

130 744 682

152 814 244

142 624 055

145 050 440

154 545 762

142 241 844

142 216 015

146 888 866

1 684 357 601

Mindösszesen:

156 501 155

162 188 292

165 615 473

174 432 883

175 744 682

197 864 244

207 643 055

183 650 440

246 217 153

229 491 844

260 287 015

202 194 502

2 361 830 738

Intézmény megnevezése

I.

Önkormányzat

II.

Összesen

január

Sorszám

Ft

6a. melléklet
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A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi bevételeinek ütemezése

35 000 000

27 856 110

85 300 000

7 421 391

26 250 000

5 000

Összesen

december

31 550 374

november

53 264 000

október

187 700 000

szeptember

május

április

március

február
61 250 000

augusztus

161 876 262

július

Önkormányzat

június

I.

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

677 473 137

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi bevételeinek ütemezése

31 550 374

7 421 391

26 250 000

II.

Intézmények összesen

140 730 496

141 559 255

128 273 863

138 338 357

126 954 407

158 120 591

159 014 790

136 144 218

134 993 675

149 071 277

Mindösszesen:

302 606 758

202 809 255

163 273 863

166 194 467

212 254 407

345 820 591

212 278 790

167 694 592

142 415 066

175 321 277

Összesen

53 264 000

december

187 700 000

november

augusztus

85 300 000

október

július

27 856 110

május

35 000 000

április

61 250 000

március

161 876 262

február

Önkormányzat

Intézmény megnevezése

január

I.

Sorszám

június

szeptember

Ft

5 000

677 473 137

135 044 276

136 112 396

1 684 357 601

135 044 276

136 117 396

2 361 830 738

6b. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (IX.30.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

38 600 000

91 671 391

87 250 000

118 071 000

55 305 636

677 473 137

142 624 055

145 050 440

154 545 762

142 241 844

142 216 015

146 888 866

1 684 357 601

260 287 015

202 194 502

2 361 830 738

KIADÁSOK ÖSSZESEN

156 501 155

162 188 292

165 615 473

174 432 883

175 744 682

197 864 244

207 643 055

183 650 440

246 217 153

229 491 844

Önkormányzat

161 876 262

61 250 000

35 000 000

27 856 110

85 300 000

187 700 000

53 264 000

31 550 374

7 421 391

26 250 000

Intézmények összesen

140 730 496

141 559 255

128 273 863

138 338 357

126 954 407

158 120 591

159 014 790

136 144 218

134 993 675

149 071 277

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

302 606 758

202 809 255

163 273 863

166 194 467

212 254 407

345 820 591

212 278 790

167 694 592

142 415 066

Különbség

146 105 603

186 726 566

184 384 956

176 146 540

212 656 265

360 612 612

365 248 347

349 292 499

245 490 412

Összesen

65 019 000

152 814 244

december

november

szeptembe
r

augusztus

45 050 000

130 744 682

július

45 000 000

134 026 773

június

40 406 110

130 015 473

május

35 600 000

132 188 292

április

30 000 000

131 001 155

március

25 500 000

Intézmények összesen

Önkormányzat

február

október

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

5 000

677 473 137

135 044 276

136 112 396

1 684 357 601

175 321 277

135 044 276

136 117 396

2 361 830 738

191 319 845

66 077 106

0

A beszámolókat az MROÖ Oktatási Bizottsága is véleményezi 2020. szeptember 28-i
ülésén, mely álláspont a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

II. Dokumentációs és Információs Központ beszámolója
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.)
116. § (2) bekezdése alapján az országos önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el
különösen a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a
hagyományápolás és közművelődés területén.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ)
fenntartásában lévő Dokumentációs és Információ Központ alaptevékenységét érintően
kultuárlis, közművelődési feladatokat lát el, a 2019. évi tevékenységéről
készített beszámolót jelen előterjesztés mellékleteként terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. A
leadott beszámolóról megállapítható, hogy áttekinthető, témakörönként tagolt és az általános
szempontokat tartalmazza.
A beszámolókat az MROÖ Kulturális és Ifjúsági Bizottsága is véleményezi 2020. szeptember
28-i ülésén, mely álláspont a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az oktatási intézmények 2019/2020-as nevelési-, illetve
tanévre vonatkozó szakmai beszámolóinak, továbbá a közművelődési feladatokat ellátó
Dokumentációs és Információs Központ beszámolójának megtárgyalására és elfogadására.

I. Határozati javaslat
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy:
a) elfogadja a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
2019/2020. évi szakmai munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal,
b) elfogadja az Eleki Román Általános Iskola 2019/2020. évi szakmai munkájáról szóló
átfogó beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal,
c) elfogadja a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2019/2020. évi
szakmai munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal,
d) elfogadja a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 2019/2020. évi szakmai
munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti
tartalommal,
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e) elfogadja a „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
2019/2020.. évi szakmai munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 5. számú
melléklete szerinti tartalommal,
f) elfogadja a Románvárosi Óvoda 2019/2020. évi szakmai munkájáról szóló átfogó
beszámolót az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.
II. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a
Dokumentációs és Információs Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök

Gyula, 2020. szeptember 23.

Kozma György
elnök
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Chitighaz, str. Szent Imre nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052
web:www.romansulioviketegyhaza.hu
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89. Telefon, fax: 66/250-052
E-mail.: romansulioviketegyhaza@gmail.com
OM azonosító: 028328

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

a 2019/2020-as tanév beszámolója

Borbély Erika
intézményvezető

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda többcélú intézmény, 2012-es
tanévtől a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában működik,
nemzetiségi milliőben. A román lakosság jelenléte több mint 300 éves a településen. Az
intézményben óvodai nevelés, általános iskolai nevelés, oktatás folyik.
Az intézmény három épületben működik, az új épületkomplexum a nyár végére épül fel.
Meggyőződésem, hogy Kétegyháza vegyes nemzetiségű lakosságából adódóan ennek az
intézménynek nagy létjogosultsága van és lesz a jövőben is.
Az intézmény működése a normatív támogatásoknak köszönhetően, valamint a
köznevelési megállapodás alapján biztosított volt. Örömteli számunkra, hogy a
köznevelési megállapodás 5 évre lett aláírva, mely biztosítja a nyugodt, biztonságos
munkavégzést. Intézményünk önállóan gazdálkodó, a támogatásokat a fenntartó kapja,
amit maradéktalanul továbbít a részünkre. Ez biztonságérzetet ad, hiszen mi tudjuk a
legjobban, hogy mire van szükségünk az intézmény hatékony működéséhez.
Az intézmény szakmai megítélése jó, tantestülete stabil. Erősségünk a magasan
kvalifikált, képzett pedagógus kar, mely remekül működik együtt. Oktató-nevelő munkánk
magas színvonalú. Az intézmény aktív szerepet vállal a román nyelv átörökítésén túl a helyi
román nemzetiségi hagyományok megőrzésében, ápolásában.
Büszkék vagyunk arra, hogy a településen csökkenő gyermeklétszám ellenére is a mi
óvodánkban és iskolánkban több a gyermeklétszám.

Óvodai nevelés általános értékelés
Óvodánk nagy múltú, román nemzetiségi intézmény.
Alapfeladatait az intézmény egyik meghatározó alapdokumentuma, az Alapító okirat határozza
meg. Az óvoda feladata a gyermekek óvodai nevelése, napközbeni ellátása, melynek keretében
őrizve a román nemzetiségi múltat, hagyományokat, szokásokat a nevelést oly módon
szervezték, tervezték, hogy a gyermekek számára biztosítsák a román nemzetiség kultúrájával,
szokásaival, hagyományaival való ismerkedést, a román nyelv napi szinten való aktív hallását,
használatát napi szinten és óvodai programok keretében.
Elsődleges cél a gyermekek érdeklődésének felkeltése már ebben a korban a román nyelv iránt,
melyet életkori sajátosságaikat figyelembe véve kíváncsiságukra, érdeklődésükre alapozva
játékosan utánzáson alapuló nyelv elsajátítás módszerével próbálták megvalósítani az
óvodapedagógusok.
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Az óvoda szoros kapcsolatban áll a román nemzetiségi általános iskolával, román nemzetiségi
önkormányzattal, román nemzetiségi identitásukat őrző emberekkel, szakmai munkánkat
támogató háttérintézményekkel.
A délelőtt folyamán a gyermekek koruknak megfelelő spontán tervezett tevékenységek, játékok
közül választhatnak, az óvónők irányításával tevékenységük során különböző új ismereteket,
tapasztalatokat szerezhetnek, meglévő ismereteiket rendszerezhetik, megerősíthetik. Fontosnak
tartják a tapasztaláson alapuló több érzékszerven keresztül történő új ismeretek szerzésének
lehetőségét.
Helyzetelemzés
Az alapellátás körében a 3-7 éves gyerekek napközbeni ellátását végzi intézményünk.
Az óvodapedagógusok a gyermek értelmi, érzelmi fejlődését, mozgásfejlesztését végzik és
rögzítik az elért eredményeket a gyermekek fejlődési naplójába. Negyedévenként – a rögzített
adatokról a szülőket is tájékoztatják.
Az óvodapedagógusok a gyermekeket fejlettségük alapján javasolják az iskolai életre, szakértői
vizsgálatra, vagy még egy év óvodai nevelésre.
A nevelési eredmények az óvodapedagógusok szakmai véleménye alapján az óvoda
vezetőjének engedélyével, valamint néhány esetben a Pedagógiai szakszolgálat véleménye
alapján maradtak a gyermek óvodában, ill. kezdték meg iskolai tanulmányaikat.
Az iskolába menő gyermekek képességeiknek megfelelően az óvodai nevelés országos
alapprogramjában és a pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján elérték az iskolai
élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.
Óvodánkban logopédus és gyógypedagógus végzi a rászoruló gyermekek fejlesztését és segíti
az óvodapedagógusok munkáját.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló
foglalkozások

keretében

folyik.

A

gyermekekkel

minden

csoportban

szakképzett

óvodapedagógus foglalkozik heti váltásban. Munkájukat segíti még egy fő pedagógiai
asszisztens, valamint minden csoportban egy dajka.
Minden pedagógus rendelkezik az önképzés, az önművelődés a szaktudás fejlesztésére irányuló
igénnyel.
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Pedagógiai folyamatok, pedagógiai munkánk
Munkájuk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok gondot, problémát
felvető, de ugyanakkor sor örömet, eredményt felmutató közös élményeken, sikereken alapuló,
gyermekszeretetet, ragaszkodást tükröző munka, amelyben domináns szerepe van az
érzelmeknek, szeretetnek, példamutatásnak ezeken keresztül történő nevelésnek.
A szülők egyre nagyobb nyitottságot várnak el az óvodától. Szeretik látni mindennapjainkat,
szeretnek betekintést kapni mit csinál gyermekük egész nap az óvodában.
Összességében az idei nevelési évben is elmondható, hogy tapasztalataink szerint az itt
dolgozók odafigyeléssel, szívesen végzik munkájukat, feladataikat az óvodában. Az óvoda
környezete mindezt tükrözi is.

Kiemelt céljaink és feladataink
A szakmai munka irányvonalát fejlesztési céljaik megvalósításához szükséges feladatokat az
országos óvodai nevelési program alapján a saját pedagógiai programunkban fogalmaztuk meg.
A célok megfogalmazása a megvalósítás koncepciója, stratégiája, a szükségletek és lehetőségek
tárgyilagos elemzésével fogalmazódott meg.
További célunk
A szervezet szakmai színvonalának erősítése és a román nyelvi nevelés további erősítése.
Továbbképzések
A 2019/2020-as nevelési évben egyéb továbbképzésen nem vettek részt a kollegák. A nyugdíjba
készülő kollégák kivételével minden pedagógus minősítés szerzett. Ebben az évben az
intézményi önértékelések ütemezése került előtérbe.

Tárgyi feltételeink
Csoportszobák: A csoportszobák mérete megfelelő a jelenlegi gyermeklétszámhoz, a
tornaszobánk is nagyon jól funkcionál, a gyermekek nagyon szeretik a mozgásos játékokat így
nagyon szeretnek a tornaszobában mozogni, játszani.
Két csoportszobában az új bútorok segítségével nyugodtabb, esztétikusabb légkört és
környezetet tudunk biztosítani a gyermekek számára, különböző tevékenységek elmélyültebb
és sokrétűbb kibontakoztatásához. Tehetségműhelyeket alakítottunk ki a kora gyermekkori
tehetség kibontakoztatásához. Az elmúlt nevelési évben a gyermekek már birtokba vették.
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A csoportszobák esztétikussá tételében nagy szerepet kaptak az óvodapedagógusok kreatív
ötletei, saját készítésű dekorációk, díszítések, melyek otthonossá tették a termeket.
2019-ben új kültéri játékok beszerzése történt meg saját önerő útján 3 millió forint értékben, a
továbbiakban szükséges a meglévő udvari játékok folyamatos karbantartása. Az óvoda
tetőcseréje a jövőben meg kell történjen ui. ez a község egyik legrégibb épülete.

Iskolai oktató-nevelő munka
Az iskolában 15 fő főállású pedagógust,

3 fő óraadó tanárt alkalmazunk (biológia, kémia,

ének, fizika, tantárgyak oktatására). A pedagógus munkát segíti az iskolatitkár. Az iskola
működtetését 8 fő technikai dolgozó segíti.
Továbbképzések
Három pedagógus újabb szak és szakirányt szerzését kezdte meg rajz szakon, informatika
szakon és román nemzetiségi tanító szakon.
A 2019/2020-as tanévben egyéb továbbképzésen nem vettek részt a kollegák. Az elmúlt 2-3
évben többen szereztek másod, harmad diplomát. Két kolléga kivételével minden pedagógus
minősítés szerzett. Ebben az évben az intézményi önértékelések ütemezése került előtérbe.
Tárgyi feltételek
Intézményünk a 2019/2020-as tanévben felújítási munkákat nem végzett, mivel a
fenntartóváltás óta folyamatosan tudtunk fejleszteni, felújítani. A nyár folyamán a szokásos
karbantartási munkák és néhány helység tisztasági meszelése történt meg mindhárom
telephelyen..
A tanév folyamán számos kis értékű tárgyi eszköz vásárlására került sor, melyek éves
költségvetésünkben

nem

számottevőek,

viszont

az

intézmény

mindennapjaihoz

elengedhetetlenek, a gyermekek és pedagógusok életét jelentősen megkönnyítik.
Az alsó tagozatban udvari játékokat vásároltunk önerőből 3 millió forint értékben.
Pályázatok
EFOP 3.1.8.-2017. Együtt testvérként iskolaközi szemléletformáló program (15 millió forint)
EFOP 4.1.5-16-2017. Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (417 millió forint)
NEMZ-N-20-0186 – Nyelvi tábor 2 400 000.- Ft
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Általános, legfontosabb célkitűzéseink voltak a 2019/2020-as tanévre
-

Alapkészségek fejlesztése,

-

tehetséggondozás, a tanulók eltérő egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve

-

felzárkóztatás,

-

a román nyelv magas színvonalú oktatása, versenyeztetés,

-

IKT eszközök alkalmazása minden tanórán (interaktív tábla, tanulói laptopok),

-

tevékenység és élményközpontú tanulás szervezési technikák alkalmazása

-

a kultúrált viselkedés normáinak fejlesztése

-

a tanulói aktivitás növelése és felelősségvállalás erősítése

-

az önismeretet erősítő tevékenységek rendszeres alkalmazása, az életkornak megfelelő
módszerek megválasztásával

-

A fenntarthatóság fogalmának, a környezettudatos gondolkodásnak és életmódnak
megismertetése, igény kialakítása a környezettudatos viselkedésre.

-

egységes nevelői szemléletmód kialakítása, egységes nevelői módszerek alkalmazása a
mindennapi pedagógiai munkában,

-

a pedagógiai munka írásos dokumentumainak naprakész vezetése,

-

a pedagógusok önértékelésének koordinálása, szabályzók elkészítése,

-

a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működtetése.

2020. januárjától 5 fő pedagógust soroltunk át pedagógus II. fokozatba, sikeres minősítő
vizsgájuk után. A tantestület 90 %-a már minősített pedagógus.
Az önértékelési csoport kiemelt feladatai voltak:


Az önértékelés lebonyolításában kitüntetett szerepvállalás



Az intézmény Önértékelési programjának korrekciójában – elsősorban a várható
jogszabályi változások és az intézményi tapasztalatok függvényében – közreműködés



A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése



Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei,
Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a
szükséges javaslatok megtétele.

Az önértékelési csoport feladata az önértékelések során, hogy közreműködik:


az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában,
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az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében,
összeállításában,
a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében,
az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában,
az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásban,
Az OH önértékelést támogató informatikai felület kezelésében

Általános értékelés
Az általános iskolában a nevelő-oktató munka Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv szerint
folyik. Az iskolában dolgozók valamennyien tudják, hogy eredményeket, sikereket csak
közösen, következetes munkával a mindennapi megújulás igényével lehet elérni. Iskolánkat
választja a településünk gyermekeinek nagy része.
Iskolánk népszerűségének okát a szabad iskolaválasztásban, valamint a tantestület
felkészültségében látom. A 2019/20-as tanévre 12 első osztályos tanuló iratkozott be
intézményünkbe. A településen 2-3 éves demográfiai csökkenés tapasztalható, melyből
kifele megyünk. Iskolánk létszáma több mint duplája a település másik iskolájának
létszámának. Örömteli számunkra, hogy egyre több szülő felismeri a román nyelv
fontosságát, és ezért is íratják gyermeküket iskolánkba. Úgy gondolom iskolánk jövőjének
legfőbb záloga továbbra is az összeszokott, szakmailag igényes, a szülőkkel együttműködő
tantestület.
Törekszünk a tanulók esélyegyenlőségének legoptimálisabb megvalósítására. Az oktatás során
mindig figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit. Évfolyamaink optimális létszáma
lehetővé teszi a személyenkénti folyamatos odafigyelést. Egész éves feladatainkat úgy állítjuk
mindig össze, hogy tág teret tudjunk biztosítani a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak,
a játéknak, a munkának, együttműködésnek. Az iskola nevelői a tanítási, tanulási folyamat
megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás
biztosítását és a differenciálást. Folyamatosan ösztönözzük a tanulásra tanulóinkat, ébren
tartjuk a tanulási kedvet. Ennek érdekében különböző módszereket alkalmazunk (IKT
eszközök, önálló kutatás, tevékenykedtetésre épülő módszerek, élmény, tapasztalatszerzés,
kooperatív technikák alkalmazása.). Cél az IKT eszközök még szélesebb körű alkalmazása. Az
interaktív táblát, a tanulói laptopokat az órai munkában minden pedagógusunk önállóan
alkalmazza. Különösen nagy szükség lenne román nyelv és irodalom, ill. román népismeret
órákhoz használható segédanyagokra, hiszen a nyelv oktatása, hagyományaink ápolása
kiemelt feladatunk. A kollégák az internet segítségével tudják a segédanyagokat pótolni,
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hiszen mind a tankönyvkiadók, mind az egyéb, oktatási segédanyagokkal foglalkozó
honlapok segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a modern kor elvárásainak megfelelő
anyagok beszerzéséhez, amelyekkel élvezetesebbé, élményszerűvé tehetjük a tanítási
órákat. Az EFOP pályázatból beszerzett 15 db tabletet is hatékonyan alkalmaztuk a
tanítási órákon. Tervezzük továbbiak beszerzését.
A munkaközösségek tagjaira jellemző a tettre készség, a feladatok felelősségteljes, pontos
végrehajtása, egymás segítése.
A munkaközösségeket az intézményi célokat szem előtt tartó, tettekre inspiráló, toleráns,
segítőkész munkaközösség-vezetők irányítják.
A 2019/20-as tanévben is folyamatosak voltak az óralátogatások, az intézmény vezetősége
részéről. A tapasztalatok a következők az iskola egészére vonatkozóan:
-

ütemes, jól szervezett munkavégzés,

-

aktív tanulói tevékenység,

-

nyugodt tanítói, tanári irányítás, átgondolt, jól felépített tanítási órák,

-

változatos módszertani kultúra,

-

alkalmazkodás a gyerekek életkori sajátosságaikhoz, egyéni képességeikhez,

-

előzetes ismeretekre való építkezés,

-

pontos, jól megfogalmazott kérdések,

-

törekvés a tanulók pozitív értékelésére,

-

megfelelő szemléltetés, eszközhasználat,- interaktív tábla

-

lehetőség az önálló gondolkodás érvényesítésére,

-

differenciált fejlesztés.

Az alsó és felső tagozaton tanító nevelők oktató munkájára jellemző, hogy
-

ismerik saját szakjuk tanításának módszereit,

-

változatos módszertani kultúrával rendelkeznek, és alkalmazzák is azokat,

-

az ismeretek szerzésénél figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, a
tapasztalatszerzést részesítik előnybe.

Egész éves munkánkat jellemezve elmondhatjuk:
-

A pedagógiai program megvalósítását figyelemmel kísértük.

-

A pedagógus életpályamodell folyamatos építésére törekedtünk.

-

A pályázati erőforrásokat megpróbáltuk felkutatni és kihasználni. A pályázatokat
figyelemmel kísértük, határidőre elkészítettük.
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-

Az esélyegyenlőség megvalósítására törekedtünk.

-

A többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához
törekedtünk a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására.

-

Motiváló, élményszerű tanulást helyeztük középpontba (projektek, témahetek)

-

Kiemelt figyelmet fordítottunk az országos kompetenciamérésre történő hatékony
felkészítésre, az intézkedési terv magvalósítására.

-

Hatékony fejlesztési tervek készítésére törekedtünk a HHH-s és a BTM-es tanulóink
számára.

-

Kiemelt feladat volt ebben a tanévben a pályaorientáció, pályaválasztás segítése,
továbbtanulási esélyek növelése.

-

Nagy hangsúlyt fektettünk a tanulók román nyelv iránti érdeklődésének fokozására, a
nyelvi nevelés támogatására.

-

Folytattuk „Iskolanyitogató” programunkat. Az óvoda-iskola átmenetet segítő
munkacsoport segítségével még több közös iskola-óvoda program szervezésére
törekedtünk.

A tanulmányi munka eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy a tanulók hogyan
készülnek a tanítási órákra. Az alsó tagozaton 4 osztályában jól összeszokott tanítópárosok (8
fő) viszik nagyfelmenő rendszerben az osztályokat 1-4.osztályig, megosztva egymás között a
tantárgyakat.
Ebben a tanévben kiemelt feladat a belső tudásmegosztás, módszertani gyűjtemény
hatékonyabb működtetése a tanítók és az azonos szakos (főleg román) kollegák esetében.
A tantestület valamennyi tagja azonosulni tudott az iskola céljaival, vállalt feladataival.
Az

osztályfőnöki

tevékenység

legfontosabb

területe,

hogy

minél

sokoldalúbban,

minélteljesebben megismerni minden egyes tanulót, ugyanakkor segítséget nyújtani ahhoz,
hogy a tanulócsoportok mielőbb jó közösséggé szerveződjenek. Tanulóink tudjanak
különbséget tenni értékes és értéketlen kapcsolatok között. A pedagógiai folyamatoksorán
kiemelt feladatunk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit.
Találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebbnagyobb közösségekben.
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Az osztályainkban fontos feladat a tanulók fegyelmének javítása, az egymással és a felnőttekkel
szemben tanúsított helyes magatartásformák, beszédstílus kialakítása, valamint a tanuláshoz
való pozitív hozzáállás elérése. A közösségfejlesztést szolgálják a rendezvények, kirándulások
iskolai programok, ünnepségek.
-

Folytatni kell a pedagógiai kultúra további megújítását, amelyet a tanulási-tanítási
stratégiák, módszerek, eszközök, oktatásszervezési eljárásokkal kell megvalósítani.

-

A gyakorlatban a változó tanári szerepfelfogás, a tanári kompetenciák gazdagítása
érdekében mindenki elkötelezettségének érvényesülni kell.

-

Az osztályfőnöki munkában az adminisztrációs feladatok mellett a NEVELÉSI
funkciót kell erősíteni, felértékelni. Az év során az osztályfőnöki munkában kiemelt
szerepet kapott az osztályközösség önismereti, önértékelés területe.

-

Minden pedagógusnak személyes felelőssége a tanulási nehézségekkel küzdő
gyerekek képességeinek fejlesztése. A tanórai tevékenység, foglalkozás során a
szakértői bizottság határozatában szereplő javaslatokat alkalmazni kell.

-

Minél korábban fel kell ismernünk a tehetségeket, hogy személyre szabott fejlesztéssel
segítsük fejlődésüket.

-

A szervezetfejlesztés terén az intézmény valamennyi dolgozójának feladata a közös
értékrend további megerősítése.

-

A helyi tantervben elfogadott céloknak megfelelően szerveztük meg egész évben a
tanulás tartalmát.

A kollégák – módszertani szabadságukkal élve – önállóan választották

ki a használt

tankönyveket és tanulmányi segédeszközöket, figyelembe véve a következőket:
-

Tankönyvcsaládok évfolyamonkénti egymásra épülése.

-

Tankönyvárak mérséklése.

Iskolánk kétnyelvű, román nemzetiségi általános iskola. Fontosnak tartjuk a román nyelv
minél magasabb szintű elsajátíttatását tanulóinkkal, bár ez évről-évre nehezebb, mivel
otthonról nem hozzák magukkal a nyelvet. Kiemelt célunk volt ebben az évben is, hogy
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átadjuk

tanulóinknak mindazt, ami fontos, értékes anyanyelvünk, identitásunk

megőrzéséhez. A román nyelv mellett tanulóink angol és német nyelv között választhatnak.
A román nyelv és idegen nyelvoktatásunk legfőbb célja a kommunikatív nyelvoktatás,
amelyhez a kompetencia alapú oktatás módszereit és eszközkészletét egyaránt alkalmazzuk. Az
eredményes munka legfontosabb feltétele, hogy a tanulók felé sokoldalúan, érdekfelkeltően
továbbítsuk a nyelvi ismereteket. A szülők jelenleg nagyon igénylik a nyelvek magas szintű
oktatását ezeknek a kihívásoknak meg kell felelni a jövőben is. Új módszerekkel, ötletekkel,
PR tevékenységgel, nyelvvizsgára felkészítéssel. Örömteli, hogy az utóbbi években angol
középfokú nyelvvizsgát szereztek tanulóink. Sok jó képességű tanulóink van, célunk, hogy
román nyelvből is szerezzenek középfokú nyelvvizsgát.
A 8. osztályos tanulók felvételt nyertek valamelyik általuk kiválasztott középiskolába.
A gyulai Nicolae Bălcescu Gimnáziumban sajnálatos módon senki nem folytatja tanulmányait
ebben az évben. A kitűnő tanulóink az Andrássy Gyula Gimnáziumban folytatták
tanulmányaikat, sokan informatikai és számítástechnikai vonalon tanulnak tovább. Célunk a
gimnáziummal együttműködve a Román Gimnáziumba való magasabb továbbtanulási
arány elérése. Ebben a kérdésben felvettem a kapcsolatot az igazgatónővel.

Továbbtanulás :
A 8. évfolyam központi kérdése a pályaválasztás, amely az egész tanévet végigkíséri.
Tájékoztattuk a tanulókat középiskolák bemutatkozó levelei alapján (faliújság készítése)
Az osztályfőnöki órák egyik feladata a pályaorientáció volt.
Lehetőséget adtunk azoknak az iskoláknak, akik elküldték képviselőjüket, hogy az
osztályfőnöki órák egy részében ismertethessék iskolájukat, régi tanítványainkat is bevontuk
ebbe a feladatba.
A 8. évfolyam részt vehetett még a kerületi továbbtanulási börzén. A tanulók önállóan vagy
szüleikkel megjelentek a nyílt napokon az általuk választott középiskolákbanA kollégák az
egyéni felvételi igények alapján differenciáltan segítették a tanulókat, hogy minél jobban
sikerüljön a felvételi. Ez történt a tanórákon és azon kívül is. Magyarból és matematikából
felvételi előkészítőt tartottak a kollegák.
Szakközépiskola :

9 fő

Gimnázium:

4 fő

Szakmunkásképző:

3 fő
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Erősségeink között említjük az igényes szakmai munkát, a tanárok és a diákok közötti jó
kapcsolatot, a színes

szabadidős programok szervezését és tartalmát, innovációk

alkalmazását, valamint az iskolai hagyományok, a román hagyományok ápolása.

Gyógypedagógiai oktatás
Intézményünkben az SNI-s tanulók száma: 7 fő, BTM-es tanuló 8 fő.
Óraadó gyógypedagógus kollega heti rendszerességgel három délután tartotta a fejlesztő
foglalkozásokat. A gyermekek szívesen vettek részt a fejlesztéseken, motiválást, bíztatást kevés
gyermek igényelt. A kolleganő igyekezett úgy megerősíteni és fejleszteni egyéni képességeiket
és készségeiket, hogy azokat alkotó módon sikerrel kamatoztathassák az iskolai, óvodai
munkájuk során. A gyógypedagógus és az óvónők, tanítók, tanárok között az
információáramlás folyamatos volt. A gyermekek szüleivel is igény szerint tartotta a
gyógypedagógus a kapcsolatot az előrehaladás érdekében.
Az iskola pedagógusai az SNI-s és a BTM-es gyerekek esetében a következő elveket
alkalmazták munkájuk során:
-

a feladatok megoldásához hosszabb idősávot biztosítanak

-

differenciáltan, egyénileg is segítik a tanulókat

-

értékelésükben elsősorban az önmagukhoz mért fejlődést értékelték.
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A tanulói tudásszint képességszint mérések iskolai szinten
Mérések
Iskolai mérések
Félévi tantárgyi
tudásszint mérések
(ezek
%-os
eredményei
a
pedagógusok
által
leadott
félévi
beszámolók részei)
Hangos
olvasás
mérése

Célja, tartalma

Célcsoport

Időpontja,
felelőse

Felhasználása

Tantárgyak
Minden
tartalmi részének tanuló.
elsajátítása,
alkalmazása
feladatokban.

Január
Tanítók,
szaktanárok

Következő évi tantárgyi
koncentráció tervezése,
egyéni hiányosságok
feltérképezése.

Olvasási készség Alsós
felmérése.
tanulók

Szeptember
Tanítók,
fejlesztő
pedagógus

Olvasási nehézséggel
küzdő tanulók szűrése,
következő
évi
fejlesztésük tervezése.
Az
eredmények
tapasztalatai alapján az
oktatási
módszerek
javítása,
a
nyelv
használatának
erősítése.

Román
tantárgyi A nyelvi tudás Minden
tudásszint mérése
alkalmazása
tanuló.
írásban és szóban.

Tanítók,
szaktanárok
folyamatos

Gyermekvédelmi munka
Leggyakoribb gyermekvédelmi problémák az intézményben: igazolatlan hiányzás, családi
környezet szülői elhanyagolás, család anyagi helyzete, felszerelés hiánya, magatartási
problémák. Problémák esetén értesítettük a szülőket, a kétegyházi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatot és felvettük az iskolarendőrrel a kapcsolatot.
Az alábbi prevenciós munkákat végeztük az intézményben:
-

a csoportvezető óvónőkkel, osztályfőnökökkel folyamatos esetmegbeszélések történtek

-

családlátogatások

-

havi szintű esetmegbeszélések a családsegítő munkatársaival

-

mulasztások okai, tapasztalatok megbeszélése

-

óvoda-iskola átmenet megsegítésének erősítése

-

pályaválasztási kiállítás látogatása 7-8. osztályban

-

a gyermekvédelmi gondozáshoz kapcsolódó család és gyermekjóléti szolgáltatások
folyamataihoz kapcsolódó protokoll betartása

-

esetkonferencián való részt vétel (a két igazgatóhelyettes munkaköri feladata)

-

szülői értekezletek, fogadóórák a Munkatervben meghatározottak szerint.
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Tehetséggondozás és felzárkóztatás
A délelőtti tanulás mellett, sok délutáni programból választhattak tanulóink. Különféle délutáni
foglalkozásaink a tartalmas, kulturált és értékes szabadidő eltöltését hivatottak szolgálni. A
tanórákon elért sikerek mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink nagy lelkesedéssel választották
és látogatják a különféle délutáni foglalkozásokat:
-

angol nyelv

-

informatika

-

úszás

-

rajz

-

mazsorett

-

néptánc

-

hittan

-

alsó tagozatban tehetséggondozó foglalkozásokon vehettek részt a tanulók, kisnyelvész,
matematika, román

Felzárkóztató órákat szükség szerint tartottak a kollegák főleg matematika és magyar nyelvből.
Hagyományápolás
Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során tudatosan támaszkodunk a
nevelőtestület, a tanulóközösség, a román nemzetiségi önkormányzat, civil szervezetek
véleményére, javaslataira, figyelembe vesszük az iskolahasználói elképzeléseket is.
A rendezvények óvodánk és iskolánk egész életét átfogják, a személyiségformálás fontos
eszközei. A nyilvánosság előtt zajlanak, ezért az iskoláról alkotott jó vélemény, az iskola jó
hírnevének letéteményesei. Ezért ezek a rendezvények az iskola nevelő-oktató munkájának
szerves részét alkotják. Az iskola hagyományaihoz tartoznak a nevelési és oktatási célok
megvalósítását segítő tanítási órán kívüli tevékenységek.
Az elmúlt tanévben testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a Borosjenői Colegiul Mihai
Viteazul iskolával. A tanévben főleg online kapcsolattartás volt a tantestületek tagjai között,

14

főleg szakmai információcserék. Örömteli számunka, hogy a gyerekek is kapcsolatot tartanak
több ottani gyermekkel a fiatalok számára divatos online platformokon.
Román tehetséggondozó foglalkozások szervezése főleg nyelvi és kulturális versenyeken
résztvevő tanulók számára:


Román nyelvi tehetséggondozó foglalkozások szervezése, nyelvi kulturális versenyeken
való részvétel



Román nemzetiségi versenyek

(Békéscsabai mesemondó verseny,

Vocea de aur

énekverseny) ebben az évben elmaradt


Román néptánc foglalkozások szervezése a helyi művészeti iskolával közösen, valamint
saját tánccsoport beindítása



Nyelvi tábor NEMZ-N-20-0186 2.400.000,-Ft

Ebben a tanévben kiemelt feladatunk volt a nyelvi labor hatékonyabb kihasználása, amelyet
sikeresen megvalósítottak kollégáink. A román nyelv oktatásában ez kiemelkedő szerepet
kap, hiszen az innovatív oktatástechnológia alkalmazása vonzóvá teszi a román nyelv
tanulását a diákok számára, ezáltal a nyelv ápolása, a kultúra, a hagyományok őrzése
hatékonyabbá válik.
A kormány döntése értelmében 2020. március 16-tól új munkarend, tantermen kívüli digitális
oktatás lépett életbe. A gyermekek online otthonról tanultak. Ez különleges helyzet elé állította
az intézmény dolgozóit, tanulóit, gyermekeit. Az óvodában több, mint másfél hónapra volt
bezárva az óvoda, május 4-től 5 fős csoportokban indult újra az élet. Az óvodapedagógusok
online tartották a kapcsolatot a szülőkkel, interaktív anyagokkal segítették az óvodások otthoni
fejlesztését. Az óvónők aktívan részt vettek a járványügyi védekezésben, maszkok szabásában,
varrásában segítették a települési önkormányzat kezdeményezését.
Az iskolában főleg alsó tagozatban szükség volt a pedagógusok, diákok, szülők együttes
munkájára. A tananyagok megosztására és feltöltésére

a Google drive online tárhelyet

használtuk. Néhány család nem tudta megoldani a számítógépes vagy telefonos csatlakozást,
ezért számukra fénymásolás és postázás lehetőségét használtuk ki.
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Intézményvezetői választás a tanév során
A tanév végén, kicsit megkésve intézményvezetői pályázat kerül kiírásra.
A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázatára 22
év szakmai és 18 év vezetői gyakorlattal nyújtom be vezetői pályázatomat negyedik
alkalommal.
Kétegyházi születésű vagyok. Ebben az iskolában tanultam valaha én is és a családom minden
tagja, generációkra visszamenőleg.
Jól ismerem a kétegyházi embereket, gyerekeket, intézményünk múltját, hagyományait,
jelenlegi helyzetét, problémáit, a jövőben megoldásra váró feladatait.
Minden igyekezetemmel azon voltam az elmúlt években, hogy intézményünk minden
tekintetben megfeleljen az intézmény felhasználók, a fenntartó elvárásainak.
A nevelőtestülettel alakítottuk, formáltuk intézményünk életét, teremtettünk és óvtuk
hagyományainkat. Munkámat szakmailag jól felkészült, igényes pedagógusok, igyekvő,
szorgalmas alkalmazottak segítik. Egy intézmény arculatát nagyban befolyásolja és
meghatározza a kollektíva. Vallom: „a vezető legdrágább kincse a munkatársai”. Az elmúlt
évtizedekben egy lelkes megújulásra kész, szakmailag jól képzett testülettel dolgozhattam
együtt. Igazi csapatmunka jellemzi mindennapjainkat.
Vezetői programom újbóli beadása mellett azért döntöttem, mert elért eredményeink, az iskola
fejlődése, a szervezeti kultúra szintje igazolja eddigi vezetői koncepcióm helyességét. Az
elmúlt nyolc év tapasztalata alapján tudom, hogy a tantestület támogatja munkámat, a
kollegák és a szülők bátorítása önbizalmat, erőt ad, szeretnénk együtt folytatni a munkát.

Az intézmény kapcsolati rendszere

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával jó
munkakapcsolatot ápol az intézmény.
A fenntartóval leginkább az iskolavezetése tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás formái:
intézményvezetői értekezletek, közgyűlés, email, napi kapcsolat az intézményfenntartó
munkatársaival.
A helyi nemzetiségi önkormányzat minden támogatást megad intézményünknek.
Jó munkakapcsolatot ápolunk a fenntartó által átvett többi nemzetiségi iskolával.
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Részt veszünk és műsorral gazdagítjuk a települési önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat rendezvényein.
A Táncsics Mihály Művelődési Ház rendezvényeit rendszeresen látogatják diákjaink.
Intézményünk egész évben a törvényi előírásoknak megfelelően működött. Összegezve a
magunk mögött hagyott 2019/2020-as tanévet elmondhatom, hogy szakmai munkánk
összességében sikeres, eredményes volt a nehézségek ellenére is. A napi munkában, a feladatok
teljesítésében a tantestület minden tagja legjobb tudásával, igyekezetével állt helyt. Külön
megköszönöm minden kollégámnak, fenntartónak, hogy segítettek intézményvezetői
feladataim minél sikeresebb ellátásában.

Kétegyháza, 2020. június 26 .

Borbély Erika
igazgató
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Legitimáció: A nevelőtestület a 2019/2020. tanév beszámolóját 2020. június 26-i tanévzáró
értekezletén megvitatta és egyhangúan elfogadta.

Hitelesítő: ……………………….

………………………………………

Mellékletek:
1. sz. Melléklet: Statisztika
2. sz. Melléklet: Alsó tagozat szakmai munkájának értékelése
3. sz. Melléklet: Felső tagozat szakmai munkájának értékelése
4. sz. Melléklet: Kompetencia mérés
5. sz. Melléklet: Óvoda szakmai munkájának értékelése
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1. sz. Melléklet

2019/2020-as tanév statisztika
osztály
Létszám
Napközi/tanulószoba
Kitűnők tanulók száma
Jeles tanulók száma
Igazolt hiányzás/óra
Igazolatlan hiányzás
Osztályozó vizsgára kötelezettek
Szaktanári dicséretek száma
Magatartás
példás
jó
változó
rossz
szorgalom
példás
jó
változó
hanyag
Ingyenes tankönyv ellátás
HH-s tanulók száma
HHH-s tanulók száma
SNI-s tanulók száma
Veszélyeztetett tanulók száma

1.
12
12
2
0
555
0
0
6

2.
3.
4.
5.
18
13
18
15
18
12
17
3
4
3
4
4
7
1
1
3
955 1108 1205 1145
0
0
0
0
0
0
0
0
3
13
17
1

6.
22
6
4
1

7.
21
0
2
1
1378
1
0
3

8. Összes
16
135
0
68
4
27
14
865
7211
10
11
0
14
57

10
1
1
0

14
3
1
0

6
7
0
0

11
5
2
0

10
2
1
2

13
6
0
3

11
7
3
0

12
2
2

87
33
8
7

7
4
1
0
12
0
0
0
0

14
3
0
1
18
0
2
0
0

5
2
2
4
13
3
3
0
0

4
6
8
0
18
0
1
5
0

7
4
0
4
15
0
3
2
0

5
9
4
4
22
4
3
1
0

2
7
9
3
21
3
2
2
0

4
7
2
3
16
1
1
0
0

48
42
26
19
135
11
15
10
0

19

Tantárgyi átlag

2. o.

3. o.

4. o.

5. o.

6.o.

7. o.

8.o.

Román nyelv

4,4

3,6

3,72

3,8

3,87

3,71

3,75

Román népismeret

4,6

4,0

3,77

3,8

3,91

4

3,63

Magyar nyelv

4,05

3,5

3,8

3,3

3,37

3

3

Magyar irodalom

4

3,8

4

3,8

3,59

3,33

3,63

3,8

3,96

3,57

4,19

Történelem
Idegen nyelv angol

4,46

4,2

3,92

3,93

4,01

Idegen nyelv német

4,5

3,3

4,56

3,6

3,33

3,55

3,7

3,41

3,25

3,75

3,9

3,91

4,14

4,5

3,7

3,87

Fizika

3,47

3,94

Biológia

3,19

3,88

Kémia

3,19

3,88

3,42

3,75

Matematika

4,4

3,3

Informatika
Természetismeret,

4,5

3,6

3,83

Egészségtan
Földrajz
Ének-zene

4,8

4,2

4,55

4,8

4,59

4,71

4,81

Rajz

4,8

4,1

4,61

4,6

3,41

4,52

4,25

Technika

4,8

4,2

4,55

4,6

4,79

4

Testnevelés

4,9

4,6

4,72

4,3

4,09

4,25

4,31

3,95

3,82

3,91

Hon- és népismeret
Osztályátlag:

4,7
4,52

3,89

4,17
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2.sz. melléklet
Alsó tagozat szakmai munkájának értékelése
A beszámoló a Pedagógiai program, és az alsós munkaközösség munkaterve alapján készült. A
beszámoló célja: A fenti dokumentumokban kitűzött célok és feladatok alapján megvalósult
nevelő-oktató munka, a tanév értékelése.
Pedagógiai munkánkban kiemelt szerepet kap a nemzetiségi nevelés, oktatás: a román
nemzetiségi nyelv és kultúra ápolása, a román nyelvhez való pozitív hozzáállás erősítése.
A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által kiírt Országos Nemzetiségi Rajzpályázaton
ebben az évben is sok tanuló vett részt. A verseny célja a hazai nemzetiségek szellemi
kultúrájának, népszokásainak, helyi hagyományainak a képzőművészet eszközeivel történő
bemutatása, a nemzetiségi kisiskolások kreativitásának fejlesztése volt.
A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ a 4. osztályos tanulók számára Országos
Nemzetiségi Online Nyelvi versenyt is hirdetett, melyre a tanulók örömmel jelentkeztek. A
feladatok megoldása közben a gyermekeket jó érzés töltötte el, hiszen a feladatok a tanult
tananyagokra épültek, s ezáltal folyamatos visszajelzést kaptak önmaguknak, hogy a román
nyelv elsajátítása, tanulása nem volt hiábavaló, sőt meghozta gyümölcsét az eredmények
tükrében.
Karácsonyi rendezvényünk minden évben a Művelődési házban kerül megrendezésre, ahol az
alsó tagozatos diákok színvonalas műsort adnak elő. Ebben az évben egy régi és egy új világot
mutattak be, ahol egy nagyszülő házaspár és az unokáik bőrébe bújva jelenítettek meg. A
humoros dialógusok között tanulóink táncoltak, énekeltek, verseket mondtak.
Intézményünk jó viszonyt ápol külső kapcsolataival.
Intézményünkben a már évek óta hagyománnyá vált „Iskolanyitogató” foglakozások keretén
belül megismerkedhettek a nagycsoportos óvodások, a leendő elsős tanító nénikkel, valamint
az iskolai élettel, miközben érdekes és játékos, feladatokat oldottak meg. Célunk, hogy az
iskolánk iránt érdeklődő gyermekek, szülők tájékoztatást, kapjanak a nevelő – oktató
munkánkról.
Mikulás napján az 1.osztályos gyermekek versekkel, énekekkel lepik meg a Mesevár óvoda
nagycsoportos gyermekeit. Az óvodások is készülnek e napra. Már hagyománnyá vált e
látogatás. Természetesen a meglepetés és a közös játék sem maradhat el.
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Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, az új Széchényi terv Terület és Területfejlesztési
Operatív Programon belül Top-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések tárgyában elnyert támogatáshoz kapcsolódó szemléletformálás

szolgáltatás

feladatkörében Rajz-pályázatot hirdetett „ A víz élet” témában. A pályázatnak az volt a célja,
hogy felhívja a figyelmet a legnagyobb kincsünkre, a vízre. Tanulóink szép számmal
jelentkeztek, szebbnél szebb alkotásokkal.
A Békés Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház a Békéscsabai Család és Karrier PONTtal közösen 2020-ban is meghirdette „Ünnep a családban” címmel megyei rajzpályázatát.
Gyermekeink szintén nagy örömmel készítették el a témához kapcsolódó rajzaikat.
Az emberben, evolúció úton természetszerűleg fejlődött ki, hogy törődjön a másikkal. Az
empátia az egyik legfontosabb képesség, az egészséges emberi kapcsolatok sarokköve. Fontos
számunkra, hogy ezt a képességet megtartsuk, ha kell, fejlesszük a tanulóinkban. Éppen ezért
vettünk részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Segíts Velem Mosoly
Manó karácsonyi adománygyűjtő akcióján. Jó állapotú, használható játékokat gyűjtöttünk
rászoruló gyermekeknek.
A matematika tantárgyat kedvelő tanulóink az idei tanévben is több országos matematika
versenyen vettek részt. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított
feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. Lehetőséget
szeretnének biztosítani arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék
matematikai tudásukat.
Iskolánkat Eleken, a kistérségi vers-és prózamondó versenyen több tanuló is képviselte. Reibel
Mihály - Városi Művelődési Központ szervezésében minden alsós osztályból jelentkeztek
tanulók a Kisrégiós szavaló és énekversenyre a Magyar Kultúra napján. Büszkék vagyunk
tanulóinkra, hiszen nagyon szép eredményekkel gazdagodtak diákjaink.
Márciusban került megrendezésre a „Márciuska” román kulturális program, ahol az alsó
tagozatos lányok közül a nagyobbak tánccal, énekkel és verssel gazdagították a műsort.
A Tudásbajnokság: egyedülálló tanulmányi és levelezős verseny. Bajnoki serleg, érem és
jutalom jár a győzteseknek, ajándékok a résztvevőknek. Minden évben jelentkeznek tanulók
iskolánkból. Egyre kevesebb diák jelentkezik e versenyre, bár nagy múltú és
népszerű levelező tanulmányi verseny.
.A tanórán kívüli kulturális programok is jelentős részét képezik oktató-nevelő
munkánknak.
A tanórán kívüli programok is az oktató-nevelő munka szolgálatában álltak.
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A kultúra iránti igény felkeltése is fontos számunkra, ezért minden évben ellátogatunk a
békéscsabai Jókai Színház előadásaira. A jó előadás felébreszti a beleélés, a mások iránti
megértés, a kíváncsiság, a megismerés vágyának képességét, közösséget épít, egyéni
képességeket fejleszt. A színházi élmény aktív részvételt igényel, figyelmet, elkötelezettséget,
nyitottságot és kritikus gondolkodást vár nézőitől. Minden esetben kellemes élményekkel
térünk vissza az iskolába.
Minden évben megrendezésre kerül a mesemondó verseny, melyre tanulóink szebbnél szebb
mesékkel, versekkel készülnek. Kellemes, meghitt hangulatú délutánt töltünk így együtt
szülőkkel, nagyszülőkkel és a zsűri tagjaival. A zsűrizés alatt kis megvendégelésre került sor.
A mesemondás után a várva várt jutalom sem maradt el. A helyezést elért tanulók képviselték
iskolánkat Eleken, a kistérségi vers-és prózamondó versenyen.
A farsangi bál különleges élmény az iskolás gyerekek számára. A vidámság, a móka és a tánc
dominál ezen a rendezvényen. Szülői segítséggel gyönyörűen feldíszített tornateremben zajlik
a tél űzése. Érdekesebbnél érdekesebb jelmezben vannak a gyerekek öltözve. Mi tanítók is
beöltözünk jelmezbe a gyerekek örömére. Az idei farsang vendége egy városi komédiás volt,
aki nem csak a gyerekeket, hanem még a szülőket is bevonta a műsorába.
A 8. osztályosok Mikulás napján meglátogatják az első osztályosokat, és versekkel
meglepetéssel kedveskednek nekik. Mondhatjuk úgy, hogy a kicsik és a nagyok találkozása
iskolánkban. Szép gesztus, jó hagyomány.
A gyermekek örömére, Kétegyháza Nagyközség szervezésében, egy szép délutánon vehettünk
részt. A„ Mindenki Mikulása” című programnak a Művelődési ház adott helyet , ahol egy
eladóművész vidám műsorával szórakoztatta a jelenlévőket. A műsor után a gyerekek egy
gazdagon megtelt mikulás csomaggal tértek haza.
Kulturális programjaink nagy része április-május-június hónapokban lettek volna lebonyolítva,
de mivel 2020.március 16-tól a tantermen kívüli digitális oktatás lépett életbe, ezért
programjaink elmaradtak.
Az alsó tagozat alapozó funkciójának érdekében az alapkészségek kimunkálása is nagyon
fontos feladat számunkra. Minden tantárgy keretén belül fejlesszük a gyerekek alapképességeit,
s a tehetséges tanulókat felkészítjük a versenyekre. A felzárkóztatás, a tanulókkal való egyéni
foglalkozás is része az oktató munkánknak. Nevelési céljaink között szerepel a helyes erkölcsi
értékrend megismertetése és elfogadtatása. Az osztályfőnökök rendszeres kapcsolatot tartottak
a szülőkkel, erre személyesen, írásban, telefonon és elektronikusan is módjuk volt. Minden
osztály rendelkezik zárt elektronikus csoporttal. Írásbeli kapcsolattartásra minden tanító
következetesen használta az ellenőrzőt, fejlesztő jelleggel visszajelzést adott a szülőknek.
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Oktató-nevelő munkánkra jellemző az együttműködés, amelynek alapja az egymás
tájékoztatása, problémák megbeszélése, közös megoldás keresése. Szívesen osztjuk meg
tapasztalatainkat, amelyre szükség is van, hiszen nincs párhuzamos évfolyamunk.
Úgy érezzük, hogy tartalmas, sokrétű munkát végeztünk. A tantermen kívüli digitális oktatás
váratlanul ért minden oktatási intézményt, természetesen minket is. Váratlanul, de nem voltunk
felkészületlenek, hiszen minden osztályteremben van interakív tábla, mely által a digitális
oktatás szinte minden tanítási óránk része. Viszont e rendkívüli helyzetben nem csak a
pedagógusok munkájára volt szükség, hanem a pedagógusok, diákok és szülők együttes
munkájára. Iskolánkban a Google drive online tárhelyet használtuk a tananyagok feltöltésére,
és ezt megosztottuk osztályunk zárt csoportjába s így egy helyen volt megtalálható az aznapi
összes tantárgy feladata. A szülők számára könnyen elérhető és kezelhető volt. Ez nagyon
fontos, hiszen a kisiskolások többsége szülői segítséggel tudott tanulni. A hátrányos helyzetű
családok esetében a postázás, fénymásolás lehetőségét használtuk ki. Mi pedagógusok
számtalan szemléltetést segítő animációkat, kisfilmeket, játékos oktatást támogató
applikációkat használtunk fel az eredményes oktatás érdekében. A szülőkkel való harmonikus
kapcsolatot nagyra értékeljük. Úgy gondoljuk, hogy minél jobban bele látnak a munkánkba,
annál inkább tudják segíteni az iskolai célok végrehajtását a gyerekek érdekében.
Nagy várakozással tekintünk a következő tanév elé, hiszen újabb változásokat hoz számunkra
mindennapi munkánkban a kerettantervek alkalmazása.
Úgy gondolom, hogy a szeretet, az elfogadás és legfőképpen a másik ember szeretete a
legfontosabb. Hiszem, hogy a tudás érték, de csak abban az esetben, ha emberséggel párosul.
A gyermekek fejlődédének irányítói mi vagyunk, tanítók, ezért felelősséggel tartozunk azokért
a gyerekekért, akiket oktatunk, nevelünk.
Az alsó tagozat éves munkájának értékelését Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi alsó tagozat
munkaközösség vezetője segítette.
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Éves eseménynaptár
Alsó tagozat
2019/2020.tanév
Első félév
Augusztus
-

munkaközösségi értekezlet

-

órarend kialakítása

-

osztályterem, folyosódekorálás

-

tanévnyitó ünnepély

Szeptember
-

házirend ismertetése

-

tűz-és balesetvédelem

-

levelezős tanulmányi versenyek felmérése

-

Jókai Színház bérletre való igény felmérése

-

papírgyűjtés megszervezése

-

szülői értekezletek

-

népmese napja

Október
-

Aradi vértanúk napja- osztályszintű megemlékezés

-

iskolanyitogató foglalkozás a nagycsoportos óvodásoknak

-

Állatok Világnapja

-

október 23.- megemlékezés

November
-

iskolanyitogató foglalkozás

-

Jókai Színház előadásának megtekintése

-

házi mesemondó verseny

December
-

iskolanyitogató foglakozás

-

Mikulás napja

-

karácsonyi ünnepség
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-

látogatás az óvodába

-

a 8. osztályosok dec. 6-án meglátogatták az 1.osztályosokat

Január
-

ver-és prózamondó verseny, Elek

-

iskolanyitogató foglakozás

Február
-

Farsang

-

iskolanyitogató foglakozás

Március
-

március 15. Nemzeti ünnepre való megemlékezés

-

iskolanyitogató foglalkozás
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3.sz.melléklet
Felső tagozat szakmai munkájának értékelése
A 2019-2020-as tanévet a tőlünk megszokott energiával, pozitív hozzáállással kezdtük, s most
elfáradva ugyan, de a jól elvégzett munka tudatával, megelégedéssel zárjuk. Elégedetten
vehetjük számba mindazt, ami hozzájárult iskolánk légkörének javulásához, népszerűségének
növekedéséhez, értékeink továbbviteléhez. Munkánkat ebben a tanévben is magas fokú
szakmai igényesség, a tanulók képességeinek fejlesztése iránti elkötelezettség jellemezte, amit
egy ismeretlen szerző szavai is tükröznek, s amely tantestületünk mottója is egyben:
„A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben: egyesek magasabbra szállnak, mint mások, de
mindegyikük a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanánk hát össze őket? Mindegyik
más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű! „
A tanév során célunk az oktató-nevelő munka színvonalának emelése, iskolánk pedagógiai
programjának teljesítése volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tanév elején meghatározott
célok és feladatok teljesítésére:
- A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony,
kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása.
-

A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.

Az olvasási és írástechnika

folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása.
- A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes,
kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.
- Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás
fejlesztése.
- A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség
teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.
- A gyengébb képességű tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges
gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni
bánásmód alkalmazása
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Nevelési célok:
- Egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése.
- A renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése
különböző szakemberek segítségének igénybe vételével.
- Az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása.
- Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések
visszaszorítása.
- A Házirend szabályainak következetes betartatása.
- A munkafegyelem erősítése.
- A köztulajdon és az iskolai környezet védelme. A vandálok, rongálók felelősségre
vonása, az okozott kár megtéríttetése.
- A magántulajdon tiszteletben tartása, a lopások megakadályozása azzal, hogy mindenki
fokozottan figyel az értékeire.
A tanév során munkaközösségünk komoly munkát folytatott, nehéz évet tudhatunk magunk
mögött. Mindenki igyekezett tudása legjavát nyújtani annak érdekében, hogy tanulóink minél
jobb eredményt érjenek el, minél több tudásanyagot szerezzenek, kibontakozhasson
tehetségük, felzárkózzanak a többiekhez, vagyis igyekeztünk megteremteni azokat a
feltételeket, lehetőségeket, amelyek hozzásegíthetik a gyermekeket lelki - szellemi
képességeik fejlődéséhez. Igyekeztünk elérni oktatási és nevelési céljainkat, ugyanakkor
törekedtünk az iskolánkra jellemző családias légkört megtartani, és megőrizni intézményünk
jó hírnevét, népszerűségét. A tanév során mindvégig szem előtt tartottuk intézményünk
nemzetiségi voltát, igyekeztünk megőrizni hagyományait, szokásait, megőrizni az évek során
megszerzett tekintélyét, hírnevét.
A tanévet már augusztusban elkezdtük. Kijelöltük az év feladatait, előkészítettük a
munkatervet, elkészítettük a tanulók órarendjét és az ügyeleti beosztást.
A személyi feltételek megfelelőek. A felsős munkaközösség létszáma kicsi, ezért az ügyelet
ellátása elég nehezen oldható meg. Az is nehezíti az ügyeleti beosztást, hogy több óraadó
pedagógus dolgozik, akiket nem lehet ügyeletbe osztani, a felsős kollégák közül pedig többen
az alsó tagozatban is tanítanak. Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megszerveztük
tanulóink számára a színházlátogatást a Békéscsabai Jókai Színházba (3 alkalom /tanév).
A tárgyi feltételek is nagyon jók, tanulóink kulturált, rendezett, jól felszerelt tantermekben
tanulhatnak. Minden osztályteremben rendelkezésre áll interaktív tábla, a pedagógusok
rendelkeznek laptoppal, így a digitális technika alkalmazása a tanórákon mindenki számára
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elérhető. Szükség lenne interaktív tananyagok beszerzésére, ugyanis vannak olyan
tankönyvek, amelyekhez a kiadók nem készítenek digitális tananyagot. A román nyelv
oktatásához sajnos nem készültek még digitális tananyagok, a kollégák az internetről töltenek
le elérhető anyagokat, ezek azonban nem minden esetben alkalmazhatók a tanórákon.
A felső tagozatban a szakos ellátottság 100 %-os. A tanév elején kitűzött oktatási és nevelési
célok teljesítésén kívül számos egyéb programot is biztosítottunk tanulóink számára, ezzel is
felkeltve érdeklődésüket, tanulási kedvüket.
2020. március 16-tól az oktatás a digitális térbe költözött, munkánkat online módon folytattuk
a tanév végéig. Az átállás viszonylag könnyen megtörtént, mindenki igyekezett
alkalmazkodni az új helyzethez. Szerencsére a diákok többsége számára elérhető volt az
online tananyag, az internetelérhetőséggel nem rendelkező tanulók számára pedig nyomtatott
formában juttattuk el a tananyagot.
Úgy gondolom, ez az időszak sok kolléga számára megújulást hozott, többet fogjuk az
internetes anyagokat használni tanórákon és az egyéni fejlesztések során.
Az online oktatást megelőző időszakban tanulóink számára igyekeztünk színteret biztosítani
abban a nevelési – oktatási folyamatban, melynek eredményeképpen a társadalom egészséges,
hasznos tagjaivá válhatnak. Munkánk során több társintézménnyel, szervezettel állunk
kapcsolatban:
Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat, Kétegyházi Román Nemzetiségi
Önkormányzat, Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, román nemzetiségi iskolák,
Márki Sándor Általános Iskola, Családsegítő intézet, Nevelési tanácsadó
Sajnos iskolánkban is egyre több tanulási nehézséggel küzdő tanuló tanul, számukra a
Nevelési Tanácsadó szakembere tart fejlesztő foglalkozásokat. Mivel magatartási
problémákkal küzdő gyermekek is járnak iskolánkba, szükségessé vált pszichológus munkája
is, ez azonban nem volt eredményes. A problémás gyermekek szüleivel szoros kapcsolatot
ápolunk, igyekszünk közösen megoldani a felmerülő problémákat.
Sajnos, tanulóink nem vigyáznak eléggé az épület állagára, bútorzatára. A következő
tanévben jobban kell figyeljünk erre, hiszen a gyermekek tisztaságra nevelése is fontos
feladatunk.
A szakmai színvonal megtartása feladatunk a következő években is, hiszen iskolánk jövője
rajtunk múlik.
Az felső tagozat éves munkájának értékelését Ambrus Mária felső tagozat munkaközösség
vezetője segítette
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4. sz. melléklet
AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYE
TÖRVÉNYI HÁTTÉR:
Az országos méréseket a legmagasabb szinten szabályozzák: A felmérés eredményéről a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a tanév
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon és időpontig minden intézmény
és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti az intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak
teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken.
Az Oktatási Hivatal a mérés eredményeiről országos elemzést készít. A Hivatal az országos
elemzést megküldi a minisztériumnak, amely a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott időpontig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80. §-ában foglaltak szerint az iskola székhelye
szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa
fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben
elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok
vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és bármely képzési típusára vonatkozóan nem
érte el a meghatározott képességszinteket.
A kompetenciamérés célja, hogy egy adott iskolára vonatkozóan az országos adatokkal
összehasonlítást adjon, illetve arra is fény derül, hogy az eredmények mennyire szóródnak az
egyes osztályokon belül.
A kompetenciamérés nem tantárgyi ismereteket mér, hanem a szövegértést, amely az
ismeretszerzés alapja, matematikából pedig az eszköztudást, amely a problémamegoldásé.
A mérés során a tanulói teljesítmények hátterét is vizsgálják, ehhez kapcsolódóan tanulói és
intézményi kérdőív kitöltésére van lehetőség. Ebből megismerhető a tanulók szocioháttere,
amely árnyaltabb képet eredményez, és más, hasonló hátterű intézményekkel való
összehasonlítást tesz lehetővé. A tanulók által kitöltött tanulói kérdőív az elvárható eredményt
tárja fel.
Az Oktatási Hivatal tájékoztatja az intézményeket az elért eredményekről, amelyből
kimutatható az iskola hozzáadott pedagógiai értéke, vagyis hogy milyen mértékű fejlődést
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értek el a tanulók.

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben
Mérési
Évf. Képzési
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
terület
forma
2019
2018
2017
2016
Matematika 6.
ált. isk.
1456
1490
1432
1266
(1388;1518)
(1444;1539) (1354;1504) (1175;136
6)
8.
ált. isk.
1588
1519
1287
1622
(1501;1673)
(1453;1572) (1179;1396) 1570;1665
)
Szövegértés 6.
ált. isk.
1491
1587
1476
1462
(1411;1548)
(1528;1641) (1410;1567) (1380;154
7)
8.
ált. isk.
1585
1646
1319
1691
(1504;1662)
(1552;1707) (1217;1427) (1633;175
2)

2015
1420
(1357;147
6)
1456
(1387;153
4)
1460
(1357;159
3)
1456
(1418;150
9)

6. osztály
Matematika
A mérésben 17 tanuló vett részt. A tanulók eredménye az elvártnak megfelelő. 1 tanuló az 1.
szintet teljesítette, 10 tanuló a 2. szintet, 3 tanuló a 3. szintet, 3 tanuló a 4. szintet. Ez azt jelzi,
hogy a hozzáadott pedagógiai érték magas volt, mind a szaktanár, mind a tanulók munkája
tükröződik az eredményekben.

Szövegértés
Szövegértésből jobb eredményt értek el tanulóink: ketten a 2. szintet érték el, a többi tanuló
eredménye a 3. és a 6. szint közé esik. Ez igen jó teljesítmény, amelynek eléréséhez a
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hozzáadott pedagógiai érték és a tanulók munkája egyaránt szükséges volt.
Mind matematikából, mind szövegértésből az eredmények az országos átlag közelében
vannak, attól szignifikánsan nem térnek el.

8. osztály
Matematika
A mérésben 19 tanuló vett részt. Eredményeik az elvártnak megfelelőek.
1 tanuló az 1. szintet teljesítette, 5 tanuló eredménye az 5. szintet érte el. A többiek a 2., 3., 4.
szintet érték el. Az osztály matematikai eredményeivel összehasonlítva ez az eredmény jól
tükrözi a tanulók képességeit, hozzáadott tudásukat. Ugyanakkor azt is jelzi az eredmény,
hogy a hozzáadott pedagógiai érték is magas volt, hiszen az 1. szint alatti eredmény nem
született, mindenki elérte a minimálisan elvárható eredményt.
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Szövegértés
Szövegértésből jobb eredményt értek el tanulóink. Egy tanuló az 1. szintet érte el, 6 tanuló a
3. szintet, 4 tanuló a 4. szintet, 6 tanuló az 5. szintet, 3 tanuló a 6. szintet. Az eredmény
tükrözi a hozzáadott pedagógiai értéket, a tanulók képességeit és szorgalmát. Akárcsak
matematikából, szövegértésből is minden tanuló elérte a minimálisan elvárható 1. szintet,
ugyanakkor 3 tanuló is kiválóan, a 6. szintet elérve teljesített. Ez az eredmény megfelel az
országos átlagnak, attól szignifikánsan nem tér el.
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5.sz. melléklet

Az Óvoda szakmai munkájának értékelése
A 2019/2020-as nevelési évünket 2019. szeptember 2-án kezdtük. Hagyományainkhoz híven
az új gyermekek szüleinek 2019. augusztus 29-én 17 órai kezdettel egy közös ismerkedős
családias hangulatban eltöltött szülői értekezletet tartottunk.
Az év eleji munkatársi nevelési értekezletünket az első napokban megtartottuk, ahol a feladatok
megbeszélése, az információk átadása, a tapasztalatok beépítése a következő terveinkbe
mindenki számára időben megtörtént, hiszen az intézmény éves tervének gyakorlati
megvalósítása a pedagógusok, kollégák bevonásával történik.
A 2019/2020-as nevelési évben munkánkat a helyi pedagógiai programunk, valamint az éves
munkaterv, az éves intézményi munkaterv és az SZMSZ alapján végeztük.
Intézményünkben a törvényi és jogszabályi háttér, valamint Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramját figyelembe véve, az abban foglaltak szerint, továbbá az óvodánkban folyó
nevelőmunkánk tapasztalatai szerint folyik a kisgyermekek nevelése.
Az intézmény más szakmai dokumentumai, pl. Pedagógia program koherensen készítjük el.
Az éves munkaterv az előző nevelési év eredményei és a hatályos jogszabályi rendelkezések,
útmutatók figyelembevételével készült el.
A nevelési év kezdetén a csoportok összetételének ismeretében végig gondoltuk munkánk főbb
célkitűzéseit, irányvonalát és így terveztük a gyermekek életét, játékát, tanulási tevékenységeit.
Házirendünk gyermekeink biztonságos fejlődését szolgálja, az ő érdekükben készül. Stratégiai
terveink megvalósítása a nevelési évre bontott, amelyben megjelennek a pedagógiai program,
az aktuális célok, feladatok.
A nevelési évre gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek – pedagógiai
folyamatok – a személyiség és a közösségfejlesztést az elvárt nevelési-tanulási eredmények
elérését, a szülők, a gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások
teljesülését szolgálják.
Egymás munkáját folyamatosan segítve arra törekedtünk, hogy az eddig elért szakmai
színvonalunkat tartani tudjuk, esetleg új módszerekkel bővítsük. Nagy felelősség hárult ránk,
mert alapos felkészülést igényelt, hogy a gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelő szintre
juttassuk el. Erről Egyéni fejlődést nyomon követő naplókban feljegyzést készítettünk, melyet
a szülőkkel ismertettünk. A szülők véleménye fontos számunkra, ezért minden visszajelzést
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komolyan vettünk. A tudatosan, tervszerűen felépített nevelőmunka biztosította számunkra
munkánk hatékonyságát, sikerességét.

Statisztikai adatok:
Ebben a nevelési évben 3 gyermekcsoport működött óvodánkban. A három csoport
összlétszáma október 1-én: 48 fő
Életkor szerinti bontásban:
2,5 éves

1 fő

3 éves

16 fő

4 éves

8 fő

5 éves

14 fő

6 éves

9 fő

Nevelési év végére elért létszámunk: 52 fő
Logopédiai ellátásban részesült 8 gyermek.
Nagycsoportos és iskolaköteles gyermek 6. életévüket 2020. augusztus 31-ig betöltött
gyermekek száma: 18 fő ebből 15 fő gyermek kezdi meg az iskolát a 2020/2021-es tanévben. 3
gyermek még óvodában marad, ebből 2 fő az Oktatási Hivatal engedélye alapján 1 fő pedig
szakértői vélemény alapján. 15 fő gyermek ballag el óvodánkból.
A gyermekek óvodába járása rendszeres volt. Igazolatlan hiányzás nem fordult elő. A szülők a
házirendben leszabályozott módon pontosan betartották a hiányzással kapcsolatos szabályokat.
Személyi feltételek:
A három csoportban 6 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő tagintézmény-vezető,
1 fő pedagógiai asszisztens dolgozik.
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszáma 3fő, csoportonként 1 fő dajka
1 fő takarító közmunkaprogramban résztvevő személy.
Az információátadás gyakorlata
Minden évkezdéskor nagyon sok feladat vár ránk a nevelési év elején, de az éves munkatervben
megtervezett egyenlő terhelés figyelembevételével az egyeztetett beosztásnak megfelelően
teljesítettük a ránk háruló feladatok. Mindenki tudta a kötelességét, és egymást segítve,
egymáshoz és a feladatokhoz alkalmazkodva mindenki tette a dolgát. Arra törekedtünk, hogy
kétirányú információs áramlást támogató kommunikációs rendszert alakítsunk ki, melynek
kiteljesedése még

mindig fejlesztendő terület. A nevelési év során elsősorban az
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információátadás szóbeli és papíralapú eszközeivel éltünk, de egyre több szerepet kapott a
számítógép, internethasználat. A nevelői és pedagógiai munka értékelésével kapcsolatos
információk elsősorban szóban, részben írásos formában folyamatosan eljutottak az
óvónőkhöz, munkatársakhoz. Az értekezletek összehívása az éves munkatervben tervezett
célszerűségi alapon történtek a meghatározott témákban.
Tevékenységformák
Játék:
A csoportok játékai sokrétűek, folyamatosan pótoltuk a hiányzó eszközöket és új eszközöket is
vásároltunk.
A délelőtti játékban lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a gyerekek tapasztalatokat
szerezzenek, megvalósítsák ötleteiket, közben tanáccsal egy-egy új eszközzel segítettük a
további fejlődést.
Szívesen játszottak építőjátékkal, fakockával, lego, asztali kirakókkal, különféle kártyákkal.
Az udvari eszközök lehetőséget adtak a mozgásos tevékenységek gyakorlásához.

Munka:
A kicsikre az önkiszolgáló munka volt a jellemző. Fontos volt, hogy megtanulják önmaguk
ellátását a mosdóban öltözködéskor, étkezésnél (természetesen differenciáltan a fejlettségükhöz
mérten kaptak felnőtt segítséget).
Megtanulták

a

játékok

elrakásának

szabályait,

környezetük

rendjével

kapcsolatos

munkafolyamatokat.
A nagyok naposi munkában már nem csak önmagukat, hanem társaikat is kiszolgálták (terítés,
ágyazás, megbízatások teljesítése).
A munka elvégzését külső szükségesség indokolja, valamint teljesíteniük kell. Munkájuk
eredményét ők és mások is egyaránt tapasztalhatták. A munka felelősséggel jár, a tanulás
hatására kialakult a gyermekekben a munka céljának tudata, a felelősségérzet és képessé váltak
arra, hogy számoljanak tevékenységük következményeivel is.
Egészséges életmódra nevelés:
A nevelési év folyamán megvalósult:
-

az egészséges, biztonságok környezet kialakítása,

-

saját környezet rendjének, gondozottságának kialakítása,

-

megfelelő napirend kialakítása, önállóság fejlesztése,
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-

étkezési, önállósági, tisztálkodási szokások kialakítása,

-

mindennapos mozgás, levegőzés biztosítása

-

alvás, pihenés szokásainak kialakítása,

-

az egészséges életmód iránti igény kialakítása,

-

mindennapi gyümölcsfogyasztás,

-

réteges öltözködés szokásainak kialakítása,

-

séták, kirándulások, programok szervezése.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
A kreatív tevékenységekhez a feltételek biztosítottak voltak. Megismerkedtek a gyerekek
különböző anyagokkal, eszközökkel, különféle technikákkal (hajtogatás, festés, ragasztás,
gyurmázás, fűzés, tépés).
A belső teret mindig az évszaknak megfelelően dekoráltuk, ebbe a gyermekeket is bevontuk. A
gyermekek valamennyi rajzát, alkotását értékként kezeltük. Megnöveltük az alkotások
elhelyezésének felületét a folyóson, így állandóan gyönyörködhettek szülők, gyermekek és mi
magunk is a produktumokban.
Ének, zene, énekesjáték, gyermektánc:
A gyermekek nagyon szeretnek énekelni, énekesjátékokat játszani, zenére mozogni. A zenei
nevelés alapvető feltételeit megteremtettük. Segítettük a gyermekeket, hogy zenei élményekhez
jussanak. Formáltuk zenei izlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Táncos mozdulatok néptánc
elemeinek felhasználásával fejlesztettük a gyermekek mozgás kultúráját. A zenei nevelés során
nemzetiségi nyelven, románul is sok gyermekdalt, mondókát hallgattunk, tanultunk.
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés:
Figyelembe vettük a gyermekek kíváncsiságát, érdeklődését előzetes tapasztalatait, egyéni
képességeit, alkalmaztunk képességfejlesztő eszközöket, játékokat. Biztosítottuk a cselekvő,
felfedező tanulás lehetőségeit és fontosnak tartottuk az anyanyelvi kommunikációs készségek
fejlesztését. A gyermekek érdeklődésére építve változatos tevékenységek biztosítását. A
lasabban fejlődő gyermekek differenciált fejlesztését. A tanköteleskorúak logopédiai
fejlesztését.

Lehetőséget

adtunk

kérdések

feltevésére-válaszadásra,

önálló

problémamegoldásra. Kihasználtuk a különböző tevékenység formák közötti kapcsolódási
lehetőségeket – a nyelvi kompetenciákat erősítették a gyermekdalok. Olyan ingergazdag
környezetet teremtettünk, amelyben a tapasztalatok élményként rögzülhettek a gyermekek
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tudatában. Olyan légkör alakult ki a csoportban, amelyben a gyermekek szívesen meséltek,
kérdeztek.
A külső világ tevékeny megismerése:
A környezettudatosság mindennapi életünk része. Törekedtünk a szép, tiszta környezet
kialakítására az óvoda udvarán, a csoportszobákban. Séták, kirándulások során igyekeztünk
megláttatni a környező természeti szépségeket, az évszakok változásait.
A gyermekek igénye, hogy megismerjék a környező világot, amiben élnek, minden érdekli őket
ami él és mozog. Minden, amit a gyermek lát, hall, tapasztal, amivel tevékenykedik, ismerkedik
új, magasabb szintű képességek kibontakoztatását eredményezik. Igyekeztünk felkelteni a
gyermekek érdeklődését s válaszokat adni kíváncsi kérdéseikre, megláttatni a természet
szépségeit.
Matematikai nevelés:
Az óvodai matematikai nevelés tartalma és fejlesztő feladatait három nagyobb tevékenységi
körbe csoportosítjuk:
-

összehasonlítás

-

számfogalom alapozása

-

geometriai tapasztalatok

Megfigyeltük a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. Fejlesztettük tér, sík és
mennyiség szemléletüket.
A matematikai nevelés fejlesztő feladatai között szerepel még a gondolkodás fejlesztése, ami
nagyon fontos ebben a korban is. A gondolkodás a valóságból szerzett tapasztalatok
rendszerezését kapcsolatainak felismerését biztosítja.
A nevelőmunka értékelése:
Óvodánkban a gyermekek személyiségét tiszteletben tartó, elfogadó, egymásra figyelő, érzelmi
biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősítő, derűs, szeretetteljes légkörben
biztosítottuk a gyermekek nevelését és képességeik sokoldalú kibontakozását, fejlesztését.
Nevelési gyakorlatunkban meghatározó volt a játék elsődlegességének érvényesülése, sok
cselekvésre, tapasztalatszerzésre ösztönző együttműködés kialakítása. A 3-7 éves gyermek
alapvető szociális tanulási formája az utánzás, mintakövetés, ezért az óvodapedagógusok
modellszerepe kiemelkedő jelentőségű, melynek megvalósításához az óvodapedagógusok és a
pedagógiai munkát segítő alkalmazottak összehangolt munkája maximálisan érvényesült.
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Pedagógiai hitvallásunk – gyermekkép:
A szeretetteljes, családias, egymásra figyelő, biztonságot nyújtó, a pozitív tulajdonságokat
megerősítő, derűs, sokszínű, erkölcsi értékeket közvetítő tevékeny óvodai életet biztosítottuk.
Fontos volt a jóra és a szépre fogékony, testileg, lelkileg egészségesen fejlődő, harmónikus,
boldog gyermekek nevelése. Nevelőmunkánk tervezése, és gyakorlati megvalósulása a
Köznevelési törvény és annak rendeleteivel, valamint pedagógiai programunkkal ill. az
intézmény Szervezteti és Működési Szabályzatával koharensen a törvényt betartva
megvalósult. Az óvoda dokumentumai naprakészek, tudatos, tervszerű és logikusan felépített
nevelési és fejlesztési célokat, feladatokat tartalmaznak a gyermekcsoportokra vonatkozóan.
Nevelőmunkánkban kiemelt feladat volt többek között és eredményesen megvalósult a
gyermekek játékszabadságának tiszteletben tartása, az egyénre szabott differenciált fejlesztés,
az anyanyelvi, természet és környezet szeretetére, védelmére az egészséges életmódra nevelés,
a tehetséggondozás, a játékba integrált tanulás. Nevelőmunkánk eredményességét a
kisgyermekekről folyamatosan vezetett és a szülőkkel évente kétszer megismertetett Fejlődési
napló pontos vezetése nagyon segítette.
A román nemzetiségi nyelvi nevelés éves értékelése
A román nemzetiségi nyelvi nevelés mindhárom csoportban megvalósult. A gyermekek
szívesen vettek részt a közös román nyelvi tevékenységekben. Az óvodában eltöltött idő alatt
megismerkedtek a román nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokkal,
szokásokkal, amelyeket a különböző tevékenységek, ünnepek ideje alatt

közösen is

gyakorolhattunk. Egész nap folyamán lehetőségünk volt a román nyelv megismerésére. Az
óvónők a gyermekekkel kiépített biztonságot nyújtó derűs kapcsolata segítette őket az
utánzáson alapuló játékos tevékenységekben való aktív részvételben. A román nyelvvel való
játékos ismerkedés, az egyéni bánásmód, a dolgok cselekvő tapasztalása, olyan készségek
kialakulását segítették, amelyek pozitívan befolyásolták a gyermeki személyiség fejlődését
(kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság). Ezek mellett játékos formában alakult a
gyermekek

önfegyelme,

kötelezettségvállalása,

szorosabbá

váltak

közösségi,

baráti

kapcsolataik. Szívesen alkalmaztuk a játékos tevékenységek során az IKT eszközöket
(projektor, CD lejátszó, laptop). Az itt megszerzett és elraktározott ismeretek, boldog percek
sokáig megmaradnak egy kisgyermek emlékeiben. A csoportok közös udvaron való
tartózkodása segített, hogy együtt is kezdeményezzünk játékos, mozgásos tevékenységeket
román nyelven. A jeles napok megünneplése során is alkalom nyílt a román nyelv gyakorlására.
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A játék a kétnyelvű nevelésben igazi fejlesztő hatású, mert a szabad, önként vállalt cselekvések
kifejezésre késztetik a gyermeket, ebben a helyzetben spontán gyakoroljuk a román nyelven
való válaszadást, esetlegesen párbeszédre ösztönözzük őket. A verselés, mesélés során
próbáltunk olyan verseket, mondókákat választani, amelyek megfeleltek a gyermekek életkori
sajátosságának és formálták a gyermekek nemzetiségi identitását.
A szülők rendszeres tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről módszere, gyakorisága:
A szülők rendszeresen, folyamatosan kaptak tájékoztatást gyermekük fejlődéséről. A
tájékoztatás formái:
-

naponta a személyes beszélgetések alkalmával,

-

szülői értekezleteken évi 2-3 alkalommal (általános tájékoztatás, közérdekű
bejelentések a csoport fejlettségéről)

-

fogadóórán (igény és szükség szerint) egyénileg

-

Valamennyi kisgyermekről Egyéni fejlesztési naplót vezetünk. A szülők évente két
alkalommal kapnak tájékoztatást gyermekük fejlődéséről. Az óvodapedagógus kollégák
a szülőkkel négyszemközt megbeszélik a fejlődési mutatók eredményeit. Amennyiben
kérdések merülnek fel, megvitatják tapasztalataikat.

Eseménynapták 2019/2020

Szeptember:
-

Csoportonkénti őszi délutánok szülőkkel együtt.

Október:
-

Óvodai kirándulás minden csoportnak szülőkkel együtt a Szarvasi Körös-Maros
Nemzeti Parkba.

November:
-

szülői értekezletek minden csoportban

December:
-

Télapóvárás

-

Adventi gyertyagyújtás a Kerekerdő csoportban szülőkkel, nagyszülőkkel együtt

-

Intézményünk- iskolával együtt tartott nagyszabású karácsonyi ünnepsége a
Művelődési házban

-

óvodai karácsonyi ünnepség
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Január:
-

szülői értekezletek minden csoportban

Február:
-

nagyszabású családi Farsangi mulatság a települési Művelődési házban

Március:
-

Március 15-i ünnepség a nagycsoportosoknak a települési emlékműnél.

Március 16-tól április 30-ig polgármesteri döntés alapján koronavírus járvány miatt az óvoda
nem fogadott gyermekeket. Április 30-tól ügyeleti rendszerben 5 fős csoportokban vehették
újra igénybe a gyermekek az óvodai ellátást. Május 11-től pedig fokozott óvintézkedések
mellett újra nyitott az óvoda.
Összefoglaló gondolatok:
Az elmúlt nevelési évben a pedagógiai programban és a 2019/2020-as nevelési év
munkatervében foglalt célok és feladatok megvalósultak. A gyermekek személyiségének
fejlődéséhez biztosítottak voltak a feltételek. Továbbra is szükséges követnünk a pedagógiai és
oktatáspolitikai változásokat. Meglévő értékeinkre büszkék vagyunk, azokat igyekszünk
megőrizni és tovább fejleszteni. Örömmel mondhatjuk el, hogy sikerült jó hangulatban,
balesetmentesen, tartalmas programokkal megtölteni a 2019/2020-as nevelési évünket, amit
sajnos beárnyékolt a koronavírus járvány, ami március 16-tól nagy változást, bizonytalanságot
hozott az intézmény életébe. Április 30-ig óvodánk teljesen zárva volt, gyermekeket nem
fogadhattunk – ebben az időszakban minden dolgozó kivette részét az óvoda minden egyes
milliméterének fertőtlenítésében – a tornatermet teljesen újjá varázsoltuk (meszelés, díszítés).
Az óvodapedagógusok online módszerekkel ajánlásokat küldtek a gyermekeknek különböző
témakörökben. Az Anyáknapja alkalmából egyedi ötletekkel leptük meg az anyákat,
nagymamákat. A ballagási ünnepség is online formában ill. az ajándékok, megfelelő
óvintézkedések betartásával személyes átadásra kerültek. A gyermeknap alkalmából is az
óvónénik is minden kisgyermeknek kedveskedtek ajándékkal és online programokkal. Április
30-tól május 11-ig ügyeleti rendszerben dolgoztunk, amely a szülők munkába járásának
megkönnyítése érdekében történt. A gyermekeket 5 fős csoportokban kettő majd három
csoportban helyeztük el. Munkánkat ebben a nehéz és új helyzetben, ami nagy fokozott
feladattudatot rótt mindannyiunkra jó csapatmunkával, jól szervezetten, tervezetten, egymás
munkáját segítve tettük dolgunkat mindannyian.
Az Óvoda éves munkájának értékelését Mokán Jánosné tagintézmény-vezető segítette.
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1. A kétnyelvű nemzetiségi iskola küldetése, hitvallása
Mottó:
„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra
váltani az álmait.”
(Kosztolányi Dezső)

A 70 éves gyulai N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2019/20-as
tanévben is igyekezett nagy hangsúlyt tenni nemzetiségi jellegének az erősítésére, és
mindazokra az új tartalmakra és új módszertani megközelítésekre, amelyek alkalmassá
teszik arra, hogy méltó helyet foglaljon el hazánk iskoláinak a soraiban, valamint arra is, hogy
a hazai nemzetiségi iskolák tanügyi bástyája legyen. Sajátos profiljából adódóan olyan
fiataloknak a képzésére vállalkozik, akik képesek felvételt nyerni és továbbtanulni az itthoni,
avagy választás alapján, a romániai felsőfokú intézményekben, és akiknek van egy sajátos
küldetésük, mégpedig az, hogy építsék a két nép közötti szellemi hidat.
Világosan látja, hogy ezt a célkitűzést csak akkor tudja megvalósítani, ha fogékony marad az
új idők új elvárásainak a felismerésére és teljesítésére.
Nagy hangsúlyt tesz az értékalapú nevelésre, arra, hogy pozitív princípiumokra épüljön „az
embertől az emberhez” a „tanártól a növendékhez és a szülőhöz” szóló üzenete.
Ugyanakkor tudatosítani igyekszik az élethosszig tartó tanulás fontosságát és a hasznosítható
tudás

átadását.

Igyekszik

időben

közvetíteni

ismereteket,

fejleszteni

különböző

kompetenciákat és intelligenciákat, pozitív attitűdöket, és erősíteni az önismeretet, az
identitást.
Az iskola tovább bővítette az idegen nyelvek palettáját (olasz, francia, spanyol), és
megvalósította régi álmát, a Pécsi Tudományegyetem ECL Vizsgaközpont kihelyezett
vizsgahelyeként működhet, megszületett az ezzel kapcsolatos határozat, és folyamatban van
újabb szaktanárok vizsgáztató tanári képzése. Az elmúlt tanévben is sokat tett a tanulók
identitásának az erősítéséért, egyrészt tantárgyi keretek között, modern, interdiszciplináris
tankönyvek használatával, másrészt a szabadidős tevékenységek: tánckar, énekkar, amatőr
színtársulat működtetésével.
Bázisintézményi feladatvállalásával a tudásmegosztásra fókuszált, az új módszerek, „jó
gyakorlatok” közkinccsé tételére (lásd Bázisintézményi beszámoló).
A hagyományápolás- és újítás filozófiájával igyekszik „körbebástyázni” mindazokat az
intézményeket, amelyek a román nyelv és kultúra ápolására, továbbadására törekszenek.

2. Tárgyi feltételek
A 2019/2020-as év legnagyobb beruházása a kollégiumi aula tetőszerkezetéhez kötődik (50
millió forint értékben). Az iskolánk infrastruktúrája permanensen korszerűsödik. A jelzett
tanévben is biztosítottak voltak mindazok a tárgyi feltételek, amelyek pozitív kereteit alkotják
a hatékony és eredményes nevelői-oktatói munkavégzésnek.
A felújított kollégium szállodai szintű konfortérzést nyújt a lakói számára. Modern burkolatai,
új nyílászárói, bútorai, IKT-eszközei, internete és még sok egyéb, maradéktalanul biztosítják
a jó közérzetet, a sokoldalú személyiségfejlődés lehetőségét és a szórakozást is. A
szocializáció, a testi, lelki, szellemi fejlődés pozitív kereteit garantálja, és jól szolgálja a
közösségépítést. Az itt folyó családias légkörű nevelői munka pozitív hatása reflektálódik a
tanulók jó magatartásában, illemtudó viselkedésében.
-

A 2019/2020-as tanévben megtörtént a régi épületszárny (iskolai rész) második szintjének
is a burkolása szép és modern lapokkal, és a munkafolyamat kiterjed a földszint vizes
blokkjainak (4) a komplex felújítására.

-

A szaktanárok igényeivel összhangban újabb modern IKT-eszközök, sportszerek,
könyvespolcok, bútorok beszerzésére került sor.

-

Klímásítottuk az irodákat és a földszinten lévő érettségi vizsgáztatásra is használt, tágas
osztálytermet, folytatjuk a tanári szobával, a gazdasági irodával, a könyvtárral és az
informatika teremmel.

-

Szépítettük a nemzetiségi „Mikromúzeumunkat” és a „Képcsarnokot” is.

-

Az iskola 70. születésnapjára dedikált fotósorozatokat a 2. emeleten kiállítjuk.

-

Gyarapítottuk könyvtárunk állományát román, magyar és idegen (főleg angol) nyelvű
könyvekkel.

3. Személyi feltételek
3.1. Életpályamodell
A szakos ellátottságunk 100 %-os és a két angol tanár kivételével valamennyi
tanártársunk rendelkezik román nyelvismerettel.
Az életpályamodell lépcsőfokaira újabb pedagógusok léptek:
Machhourné Nikula Stella PhD.
román - spanyol szakos
Cser Vera
magyar-román-olasz szakos
Kátay-Rokszin Mónika – gyakornok
román - matematika szakos

kutatótanári minősítés felújítása
Ped. II.
Ped. I.

2020. november 5-én minősül Bokáné Gombos Emília nemzetiségi tanítónk.
2020. március 31-ig az alábbi szaktanárok jelentkeztek minősítésre:
Bordásné Szelezsán Márta

Ped.II.

földrajz - biológia - spanyol szakos
Cséffán Szilvia

Ped. II.

román - könyvtáros szakos
Kóráné Cséffán Tünde

Ped. II.

nemzetiségi tanító
Kozma László

Ped. II.

történelem - román szakos
Szöllősiné Kondoros Beáta

Ped. II.

román - magyar szakos
Minősítésük a 2020/2021-es tanévben várható.

3.2. Beiskolázások, továbbképzések
Beiskolázások
Szöllősiné

Kondoros Mesterképzés Román nyelv és irodalom

Beáta

Szegedi Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged
tanulmányait befejezte

Lengyel Valéria

Mesterképzés Román nyelv és irodalom
Szegedi Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged
tanulmányait befejezte

Márkné Netye Andrea

Mesterképzés Román nyelv és irodalom
Szegedi Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged
tanulmányait befejezte

Cséffán Szilvia

Multimédiás (e-learning) tananyagfejlesztő szakterületen
pedagógus szakvizsgára felkészítő – szakirányú továbbképzés
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas
tanulmányait befejezte

Dr. Szucsigánné

Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakvizsga

Rokszin Mónika

Kodolányi János Főiskola, Orosháza
tanulmányait befejezte

Szántó József Zoltán

Mesterképzés angol nyelv és kultúra tanári szak
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
tanulmányai még folynak

Továbbképzések
Cser Vera

ECL szóbeli vizsgáztató képzés (30 órás)
Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár

Pilánné Ruzsa Ildikó

ECL szóbeli vizsgáztató képzés (30 órás)
Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár

Repiskyné Radics Anna

ECL szóbeli vizsgáztató képzés (30 órás)
Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár

Szántóné Borbély Angéla

ECL szóbeli vizsgáztató képzés (30 órás)
Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár

Szántó József Zoltán

ECL szóbeli vizsgáztató képzés (30 órás)
Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár

Temesváriné Ferenczi

ECL szóbeli vizsgáztató képzés (30 órás)

Ágnes

Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár

4. A 2019/2020-as tanév tanulói közösségének
összetétele
Tanév végi tanulólétszámok
Általános iskola:
 Alsó tagozat:

254 fő
109 fő

 Felső tagozat:

145 fő

Gimnázium:

200 fő

Összesen:

454 fő

Kollégium:

59 fő

Napközis csoportok:

6 db

Tanulószoba

1 db

SNI-s tanulók:
 gimnázium:

1 fő

 ált. isk.:

4 fő

2 fő

 ált. isk.:

8 fő

6 fő

 ált. isk.:

1 fő

-

 ált. isk.:

-

BTM-s tanulók:
 gimnázium:
HH tanulók:
 gimnázium:
HHH tanulók:
 gimnázium:

5. A tanév kiemelt pedagógiai feladatai
A tanév kiemelt pedagógiai feladatai több részterületre összpontosultak, különböző pillérekre
épültek (életpályamodell, belső ellenőrzés, kultúra, mentori tevékenység, pályázatok,
diplomácia stb.). Az egyik kulcsfeladat, a BÁZISINTÉZMÉNYI szerepkör betöltése.

5.1. Intézményünk bázisintézményi szerepben
Bázisintézményként (lásd. csatolt Munkaterv és Beszámolók félévi és év végi) egész évet
átívelő

szakmai

tanácskozásokat,

„jó

gyakorlatokat”,

versenyeket,

kerekasztal

beszélgetéseket szervezett mindazoknak a szaktanároknak, akik a módszertani megújulás
igényével tanítják a román nyelvet, irodalmat, történelmet, földrajzot, népismeretet.
Az iskolánk arra törekszik, hogy a hazai román nemzetiségi iskolák „tanügyi bástyája”,
„módszertani központja” legyen. Vállalta a hazai nemzetiségi iskolák mentorálását, az új
tartalmak és módszerek megosztását. A bázisiskolai feladatok koordinálását Szántó Flóra
román-pedagógia-orosz szakos mesterpedagógus végezte.
A tanév során az alábbi tárgykörű szakmai programok álltak az érdeklődők rendelkezésére:


Az iskola 70. évfordulójának megünneplése



Cser Vera bemutató óra román nyelv és irodalomból



„Tezaur românesc”



IN MEMORIAM Ruzsa János (Mitica)



M.Eminescu 170. évforduló

5.2. Gyermek- és ifjúságvédelem
„Próbálj úgy bánni másokkal, ahogy te szeretnéd,
hogy ők bánjanak veled.”

A gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokat hosszú évek óta Cser Vera kolléganő végzi:
-

Nyilvántartja a BTM-es és SNI-s gyermekeket.

-

Lelkesen és interaktívan harmonizálja a kommunikációt és a feladatokat a gyermekek
(BTM-es; SNI-s), a szülők, a fejlesztő pedagógusok és az iskolavezetés között.

-

Tartja a kapcsolatot a városi jelzőrendszer tagjaival.

-

Rendszeresen részt vett a gyulai Rendőrkapitányság konzultációs fórumain.

-

Interaktív „dialógust” tart a védőnőkkel.

-

Jó kapcsolatot ápol(t) az iskolarendőrökkel, akik prevenciós előadásokat tartottak.

-

A 2019/2020-as tanévben is számos preventív jellegű programot szervezett az összifjúság
számára is (osztály és iskolai szintűeket is). Ezekből szemezgetünk néhányat:
Tárgykör:

Előadók:

Az internet és a szórakozóhelyek veszélyeiről

Zsankó László, nyugalmazott

(drog, alkohol)

rendőr-alezredest

Esetmegbeszélés

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Család- és
Gyermekjóléti Központ

Gyalogos átkelőhelyek helyes használata,

Bordás Tibor rendőr-főtörzsőrmester és

a biztonságos kerékpározás,

Fenesiné Markovics Nóra rendőr-hadnagy

a Facebook veszélyei

három napos előadássorozat megtartása

„A nyár veszélyei” című előadás (a helyes

Fenesiné Markovics Nóra

csúzdázás, fürdés az élővizekben és a
tavakban)
KRESZ - forgalomirányítás

Fenesiné Markovics Nóra

Cipős-doboz akció

Vöröskereszt segítségével

(gyulai nagycsaládosoknak)
Egészséges táplálkozás, első szerelem, helyes

Preventív osztályfőnöki órák - védőnök

fogmosás, fogamzásgátlás

5.3. Fejlesztőpedagógusok tevékenységei
A logopédus, a gyógypedagógusok (SNI-s, BTM-es) is eredményesen végeztek fejlesztő
foglalkozásokat, és hasznos volt a szenzomotoros terápia is.
Altorjayné Köves Erika

logopédus

Szelezsánné Poptyilikán Anikó

gyógypedagógus – SNI-s tanulók

Méhészné Tobai Rita

szenzomotoros terápia

Kuli Éva

gyógypedagógus – BTM-es tanulók

5.4. Tehetséggondozás
(Lásd Versenyeredmények mellékelten csatolva)

Az iskolánk tanárai a 2019/2020-as tanévben is erőteljesen fókuszáltak a tehetséggondozásra
is. Igen fontosnak tartják a kiemelkedő teljesítményű diákokkal való foglalkozást.
Tevékenységi formák:


szakköri foglalkozások;



GÉV - előkészítők;



egyéni felkészítők.

Diákjaink főleg román és angol nyelvből, földrajzból valamint különböző sportágakból értek
el országos eredményeket.
EMMI Nemzetiségi Ösztöndíjban részesültek: Hanyecz Réka, Simon Tibor Emánuel és
Szántó Anna
Bay Zoltán-ösztöndíjas volt: Orbán Martin és Petykó Nóra

5.5. Egészségnevelés


„Egészséghét” szervezése;



Előadások (egészséges táplálkozás, dohányzás, alkohol, drog, párkapcsolatok, barátság,
szerelem, szexualitás, fogamzásgátlás, testépítés…)



Rajzpályázatok;



Vetélkedők az egészséges életmódról.



Általános iskolánk részt vesz az iskolatej és iskolagyümölcs programban.

5.6. Szakkörök
Általános iskola
-

román nyelvi kommunikáció

-

rajz szakkör

-

kezdő román nyelv

-

magyar irodalom színpad

-

román néptánc

-

fizika

-

román népismeret

-

informatika

-

román nyelvi újságíró szakkör

-

matematika

-

jeles napok (hagyomány – játék – ének)

-

történelem és állampolgári ismeretek

-

naptári (ortodox) ünnepek hagyományai

-

angol nyelvi szakkör (tehetséggondozás)

-

énekkar

-

bevezetés az angol nyelvbe (3.évf.)

-

ének-zenei szakkör

-

tömegsport (labdarúgás, atlétika,

-

kézműves szakkör

-

hímző szakkör

szivacskézilabda)
-

városi úszásoktatás 1-3. évfolyam

Gimnázium
-

kémia

-

színjátszás

-

olasz

-

énekkar

-

matematika

-

informatika

5.7. Sportfoglalkozások
A sportfoglalkozások sokféleségét és eredményességét a mellékletben szereplő táblázatok,
versenyeredmények fémjelzik. Diákjaink tiszteletet parancsoló eredményeket értek el, a
tehetséges sportolóink pedig öregbítették az iskolánk hírnevét országos szinten is.
Vívmánynak tekintjük azt is, hogy dzsudó klub is működik az iskolánkban, amely komoly
érdeklődésnek örvend a diákság körében.

5.8. Etika / Hit- és erkölcstan
254 tanuló

etika: 143

(általános iskola)

hit- és erkölcstan: 111

ortodox: 52
római katolikus: 32
református: 19
baptista: 8

5.9. Közösségi szolgálat
Felelős tanár: Patkás György
A 2019/2020-as tanévben – a törvényi szabályozókkal összhangban – folytattuk a közösségi
szolgálatot.
Partnerintézményeink:
-

Románvárosi Óvoda

-

Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

-

Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány

-

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

-

Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

-

Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület

-

Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Pánczél Imre
Tagintézménye

-

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

Tanítványaink kellő érdeklődéssel, odaadással és szolidaritással teljesítették az előírt
közszolgálati órákat.

5.10. Partnerkapcsolatok, diplomáciai élet
a) Partnerintézmények (hazai)
Az iskola az elmúlt tanévben is bővítette és mélyítette a partneri kapcsolatait a különböző
intézményekkel.

Jó

kapcsolatot

ápolt

a

fenntartójával

(MROÖ),

Gyula

Város

Önkormányzatával, a NPOK (Nemzetiségi Pedagógia Központtal) és valamennyi román profilú
intézménnyel: óvodák, iskolák, Ortodox Püspökség, helyi és megyei nemzetiségi
önkormányzatok, szerkesztőségek (Cronica, Foaia Românească), Román Kulturális Szövetség,
Szarvasi Gaál Ferenc Főiskola, ELTE Román Tanszék, Szegedi Egyetem Román Tanszék stb.
b) Romániai kapcsolataink


Az aradi „Aurel Vlaicu” Tudományegyetemen továbbképzésen vettek részt a
kollégáink.



A „Vasile Goldiș” Egyetem tanárai előadást tartottak az iskolánkban.



A temesvári „Vincențiu Babeș” és a verseci általános iskolákkal közösen jelentettük
meg a „Licurici” című iskolai újságot.



Megünnepeltük a „Licurici” 16. születésnapját.

5.11.Tanári kitüntetések
Bányai Tiborné
Szabó Jánosné
Czeglédiné dr. Gurzó Mária

Polgármesteri dicséret
Polgármesteri dicséret
A magyarországi román oktatásban eltöltött 40 éves
tevékenységért járó díj

5.12. ERASMUS-ról
Októberben újra elindult az Erasmus + cserediák program. Az iskolánk diákjai képviselték a
magyar partnereket Szlovákia, Csehország és Románia mellett. A tábor Počúvadlianske jazeroban egy hegy tetején lévő szállodában kapott helyet. A téma „Unlimited memory”, azaz
Határtalan emlékezet volt, ahol a diákok különböző tanulás módszertani technikákat
sajátíthattak el, hogyan memorizáljanak, tanuljanak az iskolában. A tanórák alatt aktívan
gyakorolhatták is a megtanult módszereket, amelyek nem csak a csapatépítéshez, hanem a jó

hangulathoz is hozzájárultak. Minden nemzetnek tartania kellett egy tanórát is
csapatmunkában, aminek kacsolódnia kellett a témához. Az iskolánk diákjai tartották a
legélvezetesebb délutánt, ahol a csapatoknak emlékeikben jól élő népmese részletet kellett
feldolgozniuk élő díszletekkel, megemlékezvén ezzel a Népmese Világnapjáról is.
Szabadidőben a kísérő tanárok hegymászó túrát szerveztek a gyerekeknek, a gyönyörű kilátás
feledtette a meredek útvonalat.
A szervezők minden lehetőséget megragadtak, hogy a diákok hasznosan töltsék a szabadidőt,
ezért siklóernyő bemutatót szerveztek és a diákok is kipróbálhatták az ernyő felvonást.
A tanulmányi kirándulás során Selmecbányára látogattak, ahol egy arany bányában
barangolhattak és előadást hallgathattak a múzeumban. A városlátogatás alkalmával feladatuk
volt még szlovákul italt kérni, interjút készíteni valakivel az utcán és sok élményfotót készíteni.
A utolsó nap a búcsúzással telt, ismét összefort a négy nemzet diáksága, kultúrája, és abban a
reményben tudtak elválni egymástól, hogy még más programon talán összefutnak.

5.13. Lázár Ervin program
Az idei tanévtől Magyarország Kormánya létrehozta a Lázár Ervin Programot, amely nemcsak
állami fenntartású iskolákat érint. A program – melyről a 1042/2019. (II.18.) Korm. határozat
rendelkezik – célkitűzése, hogy a szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 18. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal
ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek,
illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A tervek szerint a Lázár Ervin Program 2019. november 15-én indult és 2020. április 30-án
zárult volna. 2020. márciusában bekövetkezett távoktatás miatt, a program félbeszakadt.
Iskolánkból öt évfolyamnak volt lehetősége részt venni a programban:
évfolyam
1. évf.

dátum
2020.02.18.

2. évf.

2020.01. 27.

3. évf.

2020.01.24.

4. évf.

2020.03.10.

6. évf.

2020.02.07.

előadás címe, előadója
Utazás a csacsifogaton
Békéscsabai Napsugár
Bábszínház
A nagyotmondó Tóbiás
Bibuczi Nonprofit Kft. előadása
Egri csillagok
Békéscsabai Jókai Színház
Gyermekláncfű
Art’s Harmony
Fesztivál +
Budapest – Fővárosi Nagycirkusz

6. Tanulmányi eredmények
6.1.

Kompetenciamérés eredményei

MATEMATIKA
6. ÉVFOLYAM
A jelentésben szereplő tanulók száma: 33 fő (jelentésben nem szereplők: 2 fő)
Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1458 (1414; 1513) pont
Országos

Ált.
iskolák

Községi
Városi
Megyeszék- Budapesti
8
ált.
ált.
helyi ált.
ált.
évfolyamos
iskolák
iskolák
iskolák
iskolák
gimn.
1 495
1 489
1 450
1 475
1 519
1 541
1 633
Iskolánk eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól, de a városi általános
iskolák vagy a közepes városi általános iskolák átlagánál sem.
Képességeloszlás:
1. szint
alatt
0%

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

9,1%
30,3%
54,5%
3%
3%
0%
0%
3 tanuló 10 tanuló 18 tanuló 1 tanuló 1 tanuló
20 tanuló, azaz 90,8% érte el az alapszint feletti szintet (3. szint), ezek a tanulók a 3. és a 4.
szintet teljesítették 1 tanuló elérte az 5. szintet. 13 tanuló, azaz 39,4% az alapszint alatt
teljesített.
(Országosan: 1299 iskola teljesített hasonlóan, 602 jobban, 308 gyengébben. Városi általános
iskolák: 437 iskola teljesített hasonlóan, 141 jobban, 92 gyengébben.)
MATEMATIKA
8. ÉVFOLYAM
A jelentésben szereplő tanulók száma: 22 fő (jelentésre jogosult: 24 fő)
Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1643 (1604; 1683) pont
Országos

Ált.
iskolák

Községi Városi Megyeszék- Budapesti 8 évf.
6 évf.
ált.
ált.
helyi ált.
ált.
gimn.
gimn.
iskolák iskolák
iskolák
iskolák
1 624
1 607
1 563
1 599
1 642
1 666
1 766
1 765
Iskolánk eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos és a városi általános iskolák
átlagától, viszont szignifikánsan magasabb az átlageredmény.

Képességeloszlás:
1. szint
alatt
0%

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

0%

4,5%
27,3%
45,5%
18,2%
4,5%
0%
1 tanuló 6 tanuló 10 tanuló 4 tanuló
1 tanuló
15 tanuló, azaz 68,2% teljesítette az alapszint feletti, azaz a 4. szintet. 7 tanuló, azaz 31,8% a 4.
szint, vagyis alapszint alatt teljesített.
(Országosan: 1232 iskola teljesített hasonlóan, 332 jobban, 716 gyengébben. Városi általános
iskolák: 376 iskola teljesített hasonlóan, 47 jobban, 245 gyengébben.)
MATEMATIKA
10. ÉVFOLYAM
A jelentésben szereplő tanulók száma: 43 fő (jelentésre jogosult 49)
Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1560 (1516; 1598) pont
Országos

8 évf.
6 évf.
4 évf.
Szakgimnáziumok
gimn.
gimn.
gimn.
1 670
1 842
1 833
1 747
1 644
Iskolánk átlageredménye szignifikánsan alacsonyabb az országos átlagnál.

Szakiskolák
1 465

Képességeloszlás:
1. szint
alatt
0%

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

0%

18,6%
41,9%
25,6%
14,0%
0%
0%
8 tanuló 18 tanuló 11 tanuló 6 tanuló
17 tanuló, azaz 39,5% teljesítette az alapszint feletti szintet, 26 tanuló, azaz 60,5%, az alapszint
alatt teljesített.
(Országosan: 171 iskola teljesített hasonlóan, 437 jobban, 61 gyengébben. 4 évfolyamos
gimnáziumok: 91 iskola teljesített hasonlóan, 373 jobban, 12 gyengébben.)
SZÖVEGÉRTÉS
6. ÉVFOLYAM
A jelentésben szereplő tanulók száma: 33 fő (jelentésre jogosult: 35 fő)
Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1510 (1454; 1575) pont
Országos

Ált.
iskolák

1 499

1 492

Községi
ált.
iskolák
1 439

Városi
ált.
iskolák
1 481

Megyeszékhelyi ált.
iskolák
1 532

Budapesti
ált.
iskolák
1 553

8
évfolyamos
gimn.
1 665

Iskolánk eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól, de a városi általános
iskolák átlagától sem.
Képességeloszlás:
1. szint
alatt
0%

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

6,1%
9,1%
36,4%
21,2%
21,2%
6,1%
0%
2 tanuló 3 tanuló 12 tanuló 7 tanuló 7 tanuló
2 tanuló
19 tanuló (73,1%) teljesített az alapszint felett, 7 tanuló (26,9%) az alapszint alatt teljesített.
(Országosan: 1428 iskola teljesített hasonlóan, 205 jobban, 576 gyengébben. Városi általános
iskolák: 471 iskola teljesített hasonlóan, 28 jobban, 171 gyengébben.)
SZÖVEGÉRTÉS
8. ÉVFOLYAM
A jelentésben szereplő tanulók száma: 22 fő (jelentésre jogosult: 24 fő)
Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1578 (1525; 1637) pont
Országos

Ált.
iskolák

Községi Városi Megyeszék- Budapesti 8 évf.
6 évf.
ált.
ált.
helyi ált.
ált.
gimn.
gimn.
iskolák iskolák
iskolák
iskolák
1 608
1 590
1 542
1 583
1 631
1 644
1 758
1 764
Iskolánk eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól, de a városi általános
iskolák átlagától sem.
Képességeloszlás:
1. szint
alatt
0%

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

0%

4,5%
22,7%
45,5%
13,6%
13,6%
0%
1 tanuló
5 tanuló 10 tanuló 3 tanuló
3 tanuló
16 tanuló, azaz 72,7% teljesített az alapszint felett, 6 tanuló (27,2%) az alapszint alatt. 1 tanuló
elérte a 6. szintet.
(Országosan: 1415 iskola teljesített hasonlóan, 506 jobban, 359 gyengébben. Városi általános
iskolák: 467 iskola teljesített hasonlóan, 102 jobban, 99 gyengébben.)
SZÖVEGÉRTÉS
10. ÉVFOLYAM
A jelentésben szereplő tanulók száma: 43 fő (jelentésre jogosult: 49 fő)
Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1630 (1588; 1678) pont

Országos

8 évf.
gimn.
1 661
1 825
Iskolánk átlageredménye nem

6 évf.
4 évf. Szakgimnáziumok Szakközépiskolák
gimn. gimn.
1 816
1 749
1 632
1 447
különbözik szignifikánsan az országos átlagtól, viszont a 4

évfolyamos gimnáziumok és a közepes 4 évfolyamos gimnáziumok átlagánál alacsonyabb az
átlageredmény.
Képességeloszlás:
1. szint
alatt
0%

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

0%

2,3%
16,3%
32,6%
27,9%
18,6%
2,3%
1 tanuló 7 tanuló 14 tanuló 12 tanuló 8 tanuló 1 tanuló
35 tanuló (81,4%) teljesítette az alapszint feletti szintet. 8 tanuló (18,6 %) az alapszint alatt
teljesített. 1 tanuló elérte a legmagasabb 7. szintet, 8 fő a 6. szintet.
(Országosan: 194 iskola teljesített hasonlóan, 336 jobban, 139 gyengébben. Városi
középiskolák: 154 iskola teljesített hasonlóan, 293 jobban, 29 gyengébben.)
Az alapszintet el nem érő (alapszint alatt teljesítő) tanulók aránya (%) - A 2017 és a 2019-es
év összehasonlítása
Matematika

Szövegértés

Évf.
6.
8.
10.

Évf.
6.
8.
10.

2017
45,5
81,3
37,8

Iskolánk
2018
19,2
42,8
26,9

2017
27,3
31,3
26,6

Iskolánk
2018
26,9
28,5
19,7

2019
39,4
31,8
60,5

Országosan
2017
2018
2019
37,9
37,6
37,4
47,5
41,6
38,2
17,7
36,2
30,8

2019
15,2
27,2
18,6

Országosan
2017
2018
2019
23,0
23,4
24,5
33,6
28,9
31,6
26,5
23,1
6,3

Az intézmény eredményei általában nem különböznek jelentősen a 2017-es eredményektől, a
8. évfolyamon a matematika, a 10. évfolyamon a szövegértés jobb. A tavalyi, 2018-as tanév
eredményeihez képest a 6. és a 10. évfolyamon a matematika eredmények gyengébbek, a többi
eredmény nem különbözik szignifikánsan.
(Az alapszint az a minimális szint, amelyet szükségesnek tekintünk a további ismeretek szerzéséhez és a
mindennapi életben való boldoguláshoz az adott korosztály sajátosságait is figyelembe véve. Ez a képességszint a
6. évfolyamon a 3. képességszint, 8. és 10. évfolyamon pedig a 4. képességszint mindkét mérési területen.)

A minimumszintet el nem érő tanulók aránya 2019-ben (%):
Matematika

Szövegértés

6.2.

Évf.
6.
8.
10.

Iskolánk
2019
9,8
4,5
18,2

Országosan
2019
12,9
16,4
13,3

Évf.
6.
8.
10.

Iskolánk
2019
5,7
4,5
2,2

Országosan
2019
6,3
10,4
7,2

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók a 2019/2020-as tanévben

Létszámadatok:
gimnázium

általános iskola

I. félév

5

3

II. félév

3

1

A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi tevékenységek:
1.

Megelőző (prevenciós) beavatkozás: tanulói motiváció megelőzése szabadidős,
közösségfejlesztő foglalkozások szervezésével.

2.

Beavatkozó (intervenciós) program: tanulói előrehaladást támogató tevékenység
(Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás).

3.

Beavatkozó (intervenciós) program: a tanulási nehézségeket kezelő beavatkozás tanulást
segítő külső szakemberek (logopédus, gyógypedagógus) bevonásával.

4.

Beavatkozó (intervenciós) program: tanulmányi eredményjavítását célzó, tanulói
előrehaladást támogató tevékenység felzárkóztató foglalkozások szervezésével (2020.
június 2-15. között is).

6.3.

Versenyeredmények

Általános iskola - legjelentősebb eredmények – tantárgyanként

Román nyelv és irodalom
Országos nemzetiségi online nyelvi verseny, 4. évfolyamosok számára:
Gergely Denisa Luminița: 2. hely
Felkészítő tanár: Bokáné Gombos Emília
Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyen a döntőbe jutottak:
román nyelv és irodalomból:
Szabó Hunor, 7.a osztály
Cazac Itai Lior, 8. osztály
Juhász Krisztina, 8. osztály
román népismeretből:
Erdei Szabolcs, 7.b osztály
Filip Nicol-Paula, 7.b osztály
Cazac Itai Lior, 8. osztály
Felkészítő tanárok: Szucsigán Lászlóné, Stavaru Livia Simona, Lengyel Valéria
(Az országos döntőre a koronavírus-járvány miatt nem került sor.)
„Lucian Magdu” országos román szavalóverseny (Battonya)
Szabó Hunor, 7.a osztály: 1. hely
Felkészítő tanár: Stavaru Livia Simona
Stavaru Mara, 6.b. osztály: 2. hely
Felkészítő tanár: Szöllősiné Kondoros Beáta
„Gheorghe Martin” országos román helyesíró verseny (Méhkerék):
kategóriák - 5-6. osztály:
Stavaru Mara: 1. hely
Felkészítő tanár: Szöllősiné Kondoros Beáta
Traista Cristian-Mihai: 2. hely
Felkészítő tanár: Stavaru Livia Simona

kategóriák – 7-8. osztály:
Juhász Krisztina: 2. hely
Cazac Itai Lior: 2. hely
Felkészítő tanár: Szucsigán Lászlóné
A Budapesti Román Kulturális Intézet és annak szegedi egysége által meghirdetett
országos román versíró verseny díjazottjai:
1.

hely:

Szabó Hunor

2.

hely

Stavaru Mara
Stoica Nicoara Teofana Artemiza

Közönségdíj: Matei Bryana

Magyar nyelv és irodalom
Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. és a Mogyoróssy János
Városi Könyvtár szervezésében megrendezett Mátyás király Megyei monda- és
mesemondó versenyen:
Pópity Luca, 5.a osztály: különdíj
Felkészítő tanár: Lengyel Valéria
A XI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál keretében, a Békés Megyei Méhész Egyesület
által meghirdetett „Miért fogyasszunk több mézet” irodalmi verseny díjazottjai:
Marosán Leila, 5. a osztály
Szántó Bianka, 6. a osztály
Novák Kata, 6.a osztály
Felkészítő tanár: Lengyel Valéria
Szabó Hunor, 7. a osztály
Felkészítő tanár: dr. Pilánné Ruzsa Ildikó
A Bay Zoltán Általános Iskola által szervezett meseíró pályázaton, ahol a tanulók Grimmmesék modern átiratát készítették el díjazottak lettek:
Csizmadia Boglárka, Nagy Chiara és Pekárik Zinaida Mária (6.b osztályos tanulók)
Felkészítő tanár: Szöllősiné Kondoros Beáta

Angol nyelv
Telc Megyei angol nyelvi verseny:
Puskás Péter Pál, 7.b: 1. hely
Felkészítő tanár: Temesváriné Ferenczi Ágnes
A Hebe Kft. országos angol szépirodalmi olvasóversenyén:
Szántó Dorottya, 5.b osztály: 4. hely
Felkészítő tanár: Szántó József és Szántóné Borbély Angéla
Culturing round – angol nyelvű városi kulturális vetélkedő
7.a osztályos csapatunk: 1. hely
Csapattagok: Galea Eszter Lilien, Németh Anna, Seres Kata Rozália, Szántó Borbála
Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla
A Hebe Kft. Országos Angol Kulturális versenyén a 3b osztály csapata: 4. hely
Avramucz Ida, Szántó Sebestyén
Felkészítő tanárok: Szántó József és Szántóné Borbély Angéla
A Hebe Kft. országos levelezős versenyén
Junior kategóriában:
Szántó Borbála és Szántó Dorottya: 1. hely
Starter kategóriában:
Szántó Dorottya és Csobán Fanni: 2. hely
Felkészítő tanárok: Szántó József és Szántóné Borbély Angéla

Természettudományok
A gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium az VI. Kémia szakmai nap keretében
meghirdetett kémia versenyen iskolánk csapata: 2. helyezett lett.
Csapattagok: Illich Ajsa Vadvirág, Juhász Krisztina, Ruzsa Ádám (8. osztályos tanulók)
Felkészítő tanár: Martyin Tivadar

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghirdetett megyei
Őszi vetélkedősorozaton iskolánk 7.a osztályos tanulóiból álló „Egészséget mindenkinek”
csapata 2. helyezett lett.
Csapattagok: Galea Eszter Lilien, Makovej Norbert, Peres István Szilveszter, Seres Kata
Rozália és Szabó Hunor
Felkészítő tanár: Cserhátiné Gurzó Éva
A Hebe Kft. Világjáró 4 fordulós országos földrajz levelezőversenyén egyéni kategóriában
eredményesen szerepeltek
a 7-8. osztályosok kategóriájában:
Juhász Krisztina: 2. hely
Makovej Norbert: 4. hely
Felkészítő tanár: Cserhátiné Gurzó Éva

Rajz
A XI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál keretében, a Békés Megyei Méhész Egyesület
által meghirdetett
„A méhek titokzatos élete” rajzpályázat díjazottjai:
Balaci Nicoleta Malina, 2. osztály
Drobnyik Izabella, 4. osztály
Jobbágy Boglárka, 5.a osztály
A Karácsonyi János Katolikus Gimnázium által meghirdetett városi karácsonyi
rajzpályázat díjazottjai:
Juhász Júlia, 1.a osztály
Bedreag Evelin Laura, 2. osztály
A versenyekre Farkasné Rokszin Mária tanárnő készítette fel a tanulókat.

Egyéb kategóriák
A Toldi című filmben való sikeres szereplésért elismerésben részesültek az alábbi
tanulóink:
Bedreag Evelin Laura, 2. osztály

A Békéscsabai Jókai Színház Egri csillagok című Várkonyi Mátyás és Béres Attila által
rendezett történelmi musicalben nagy sikerrel szerepelt:
Szabó Hunor, 7.a osztályos tanulónk.
Az előadás részét képezte a Lázár Ervin Programnak, melynek keretében általános iskolánk 3.
évfolyamos tanulói is megtekinthették. Egyúttal osztályfőnöki szervezésben Hunor
osztálytársai és néhány iskolatársa is megnézte az egyik előadást.

Testnevelés – sport
(pontszerző eredmények)
Körzeti diákolimpia őszi mezei futóverseny:
csapat eredmények:
I. korcsoport (fiú): 2. hely
I. korcsoport (lány): 3. hely
II. korcsoport (fiúk): 3. hely
III. korcsoport (lány): 3. hely
IV. korcsoport (fiúk): 1. hely
IV. korcsoport (lány): 2 hely
egyéni eredmények:
I. korcsoport:
Ávrámucz Ida: 4. hely
Pálfi Ervin: 4. hely
II. korcsoport:
Antal Máté: 1. hely
Rotár Botond: 3. hely
III. korcsoport:
Jobbágy Boglárka: 3. hely
Jobbágy Noémi: 4. hely
IV. korcsoport:
Havas Máté: 2. hely

Körzeti Diákolimpia – úszóversenyek:
I. korcsoport/fiúk
50 m mell:
Takó Ádám: 1. hely
II. korcsoport/lányok
50 m hát:
Benda Gréta: 3. hely
50 m mell:
Kiss Luca: 4. hely
II. korcsoport/fiúk
50 m gyors:
Antal Máté: 3. hely
50 m mell:
Antal Máté: 1. hely
III. korcsoport/fiúk
100 m gyors:
Nagy Márton: 3. hely
IV. korcsoport/lány
100 m hát:
Galea Eszter: 3. hely
100 m gyors:
Galea Eszter: 3. hely
Dobos Dóra: 4. hely
IV. korcsoport/fiú
100 m mell:
Lisztes Zsombor: 3. hely
100 m gyors:
Lisztes Zsombor: 2. hely
100 m hát:
Peres István Szilveszter: 3. hely
4x50 m gyorsváltó: 2. hely
Kegyeleti váltófutás:
fiúk csapata: 2. hely

Diákolimpia – szivacskézilabda:
városi 4. helyen végeztek a lányok
Diákolimpia Vívás – Megyei döntő
Fiú egyéni párbajtőr, II. korcsoport:
Anda Milán: 1. hely
Diákolimpia – tollaslabda, megyei döntő:
Kozma Orsolya: 1. hely
Kozma Balázs: 2. hely
Diákolimpia – tollaslabda, területi döntő:
Kozma Orsolya: 2. hely
A Lökösházán megrendezett Farsang kupán általános iskolánk csapata: 3. helyen végzett
Csapattagok: Antal Máté, Traista Cristian, Pribék Dávid, Harmath Krisztián, Rotár
Donát, Nagy Máté, Lunka Máté
Diákolimpia – városi kosárlabda eredmények:
III. korcsoport (lányok): 4. hely
III. korcsoport (fiúk): 3. hely
IV. korcsoport (lányok): 4. hely
III. Városi Darts Bajnokság (az Esély Gyógypedagógiai Központ szervezésében):
Pál Barnabás Jenő: 2. hely
Benda Roland: 3. hely
Diákolimpia – asztalitenisz, körzeti döntő:
Kovács Nóra, 7.b osztály: 3. hely
Felkészítő tanárok: Baktai Ferencné, Berényi Tibor és Rokszin Tibor

Egyéni (iskolán kívüli) eredmények
Tollaslabda
Kozma Orsolya, 8. osztály
Hodos Tamás Emlékkupa, Budapest: női páros: 3. hely
Körös-Kupa, Békéscsaba: egyéniben és párosban is: 3. hely
FORRÁSKER-TÉSZ Junior tollaslabda versenysorozat, Szeged: 1., 2. és 3. hely
FIT-Kupa, Cegléd: 2. hely
Trollas Játéknap Kupa: 2. hely
Kozma Balázs, 7.b osztály
FORRÁSKER-TÉSZ Junior tollaslabda versenysorozat, Szeged: 2x 1. hely és 1x 2. hely

Futás
A Kondorosi Női Kézilabda Klub szervezésében megrendezett 16. Szilveszteri Futógálán
a 14 év alatti alsó tagozatos lányok kategóriájában:
Szántó Eszter: 2. helyezett lett.
Ritmikus tánc
Ritmuscsapatok Modern Táncok Bajnoksága és Kvalifikációja, Soroksár:
Open kategóriában
Dimoiu Alissa és Szántó Bianka: 3. hely
Uszonyos úszás
Temesvári Kata, 8. osztály
Felnőtt uszonyos úszó országos bajnokság
4x 100 m gyors váltó: 3., és 4. hely

Dicséretek
Nevelőtestületi dicséretben részesültek
4.osztály

Antal Máté
Benda Gréta Kira
Benda Roland
Kiss Luca
Pál Barnabás

5.a. osztály

Jobbágy Boglárka
Seres Boglárka

6. a. osztály

Gyarmat Kristóf

6.b. osztály

Jobbágy Noémi
Lengyel Lara
Stavaru Mara
Pekárik Zinaida Mária

7.a osztály

Makovej Norbert
Seres Kata Boglárka
Szabó Hunor

7.b osztály

Martyin Karolina
Kozma Balázs
Gurzó Gergő Márk
Puskás Péter

8. osztály

Havas Máté
Juhász Krisztina
László kamilla
Turbucz Anna

Igazgatói dicséretben részesültek
2. osztály

Papp Koppány
Takó Ádám

3.a osztály

Bardócz Maja
Csanyi Áron
Deák Bence
Jobbágy Tamás
Martyin Vivien
Nagy Kamilla

3.b osztály

Ávrámucz Ida
Debreceni Zoltán
Geller Klaudia
Martyin Márk
Rotár Botond

4. osztály

Fodor Milán

5.a. osztály

Anda Milán Hunor
Dehelán Viktor
Hajdu Kamilla
Lukács Enikő
Marosán Leila

5.b. osztály

Csobán Zsófi
Szántó Dorottya
Orosz Ádám

6.a osztály

Hack Johanna Emma
Illich Csanád
Morár Szilárd György
Szántó Bianka

6.b. osztály

Csizmadia Boglárka
Nagy Chiara
Patkás Emma

7.a osztály

Szántó Borbála

7.b osztály

Borszéki Dániel

Góg Zsanna
8. osztály

Erdei Réka
Illich Ajsa
Marosán Lili
Kozma Orsolya
Havas Hanna
Ruzsa Ádám
Temesvári Kata
Árgyelán Sára

Osztályfőnöki dicséret általános iskola
Dalmadi Emmaróza

Juhász Júlia

Nyisztor Norbert

Orosz Nóra

Szilágyi Alexandra

Stanciu Adrian Nicolas

Varga Lili

Ávrámucz Lily

Boda Viktória

Orodán Réka

Szűcs Éva

Zendehdel-Moghaddam Leila

Gurzó Kevin

Szöllősi Máté

Cserháti Zsolt

Fábián Patrik

Fodor Ármin

Kiss Sándor

Kóra Norina

Kovács Kata

Lonscsák Panna

Marosán Endre

Pálfi Ervin

Stavaru Horia

Török Jázmin

Nagy Jázmin

Pópity András

Döme Noel

Kozma Krisztián

Papp Álmos

Petruzsán Lili

Szántó Sebestyén

Várudvari Viola

Boros Csongor

Drobnyik Izabella

Erdei Kristóf

Erdéli Máté Géza

Gergely Denisa Luminita

Kéri Gergő

Komlósi Sára

Pataki Dominik

Ruzsa Natália

Bordás Ádám

Fazekas Hanna

Harmath Krisztián

Matei Bryana

Nagy Márton

Pópity Luca

Tóth Réka

Árgyelán György

Bordás Jázmin

Ruzsa Lili

Popucza Lara

Martyin Boglárka

Marosán Péter

Szelezsán Márton

Anasztász Gergő

Árgyelán Attila

Hízó Dominik

Rotár Dominik Márk

Bacsa Mátyás

Bujdosó Tifani

Iszály János

Lunka Máté Attila

Márk Anna

Nagy Máté

Galea Eszter

Németh Anna

Dalmadi Emma

Dobos Dóra

Erdei Szabolcs

Huszti Zorka

Pataki Milán

Szöllősi Zita

Zsigovits Hanna

Kóra Ádám

Fazekas Dorka

Verebi Tamás

Dán Sára
Kitűnő tanulmányi eredmény
Dalmadi Emmaróza

Juhász Júlia

Nyisztor Norbert

Orosz Nóra

Szilágyi Alexandra

Varga Lili

Ávrámucz Lily

Boda Viktória

Orodán Réka

Szűcs Éva

Zendehdel-Moghaddam Leila

Gurzó Kevin

Szöllősi Máté

Cserháti Zsolt

Fodor Ármin

Kóra Norina

Kovács Kata

Lonscsák Panna

Marosán Endre

Papp Koppány

Takó Ádám

Bardócz Maja

Csányi Áron

Deák Bence

Jobbágy Tamás

Martyin Vivien

Nagy Kamilla

Ávrámucz Ida

Debreceni Zoltán

Geller Klaudia

Martyin Márk

Rotár Botond

Antal Máté

Benda Gréta Kira

Benda Roland

Fodor Milán

Kiss Luca

Pál Barnabás Jenő

Ruzsa Orsolya

Bordás Ádám

Dehelán Viktor

Hajdu Kamilla

Jobbágy Boglárka

Lukács Enikő

Marosán Leila

Seres Boglárka

Csobán Zsófi Janka

Gyarmat Kristóf

Illich Csanád

Morár Szilárd György

Jobbágy Noémi

Stavaru Mara

Makovej Norbert

Seres Kata Rozália

Szabó Hunor

Martyin Karolina

Kozma Balázs

Gurzó Gergő

Havas Máté

Juhász Krisztina

László Kamilla

Turbucz Anna

8. osztály díjazottjai
Az általános iskola kiváló tanulója lett:
Juhász Krisztina
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának díjazottjai
Havas Máté
A Békés megyei Román Önkormányzat díját kapta
Illich Ajsa Vadvirág
A Gyulai Román Nemzetiségi Önkormányzat elismerését ebben a tanévben egy ikerpár
vehette át:
Havas Hanna
Ruzsa Ádám
A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye elismerései:
Árgyelán Sára
Fazekas Dorka
Nagy Dávid Mihály
A Kisrománvárosi ortodox templom díját kapta:
Kóra Ádám

Gimnázium - Tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – román nyelv és irodalom
Dávid Benjámin András 1. hely
felkészítő tanár: Sebestyén Corina
Sztrein Daniella 2. hely
felkészítő tanár: PhD Machhourné Nikula Stella
Szücs Eszter 3. hely
felkészítő tanár: Sebestyén Corina
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – biológia
Orban Martin országos fordulóba jutott
Fanaczán Balázs megyei fordulóba jutott
felkészítő tanár: Bordásné Szelezsán Márta
Aurel Vlaicu Tudományegyetem által meghirdetett – Esszé írás
Dávid Benjámin András

1. hely

Szücs Eszter

2. hely

felkészítő tanár: Sebestyén Corina
HEBE Kft által meghirdetett VILÁGJÁRÓ országos földrajz levelező verseny
9/A évfolyam:

Fekete Sándor Simon

3. hely

10/A évfolyam:

Sztrein Virág Brigitta

3. hely

Szabó Viktória

4. hely

felkészítő tanár: Bordásné Szelezsán Márta
HEBE Kft által meghirdetett országos angol levelező verseny
országos egyéni B2 szint:

Szántó Anna

országos csoportos B2 szint: Sztrein Daniella, Sztrein Virág Brigitta
Diákolimpia – darts, városi bajnokság
Ruzsa Deniel

1. hely

Rossu Szabolcs

3. hely

5. hely
5. hely

Diákolimpia – röplabda leány
2. hely

V-VI. korcsoport

felkészítő tanár: Rokszin Tibor, Jánk János, Berényi Tibor
Diákolimpia – röplabda fiú
1. hely

V-VI. korcsoport

felkészítő tanár: Rokszin Tibor, Jánk János, Berényi Tibor

Gimnázium - Tanulmányi eredmények
Nevelőtestületi dicséretben részesültek
9/A osztály

Dézsi Joel
Fekete Sándor Simon
Pavlákovics Laura
Réthelyi Eszter

10/A osztály

Jova Péter
Szabó Viktória
Szöllősi Hanna
Sztrein Virág

10/B osztály

Erdős Zsófia
Magyar Gergő
Szelezsán Petra
Szűcs Barnabás

11/A

Fazekas Rita Kriszta

11/B osztály

Baji Raik Martin
Nagy Dóra
Petykó Nóra
Révész Réka
Szántó Anna

12/A osztály

Hanyecz Réka
Lukács Dávid

Orbán Martin
Sztrein Daniella
12/B osztály

Árvai Zita
Balla Ferenc Dániel
Fanaczán Balázs
Szűcs Eszter
Temesvári Bence

Igazgatói dicséretben részesültek
9/A osztály

Fekete Sára Ilka
Orosz-Rokszin Kimberly
Veres Miléna Krisztina

9/B osztály

Bondár Balázs
Sarca Viviana Luminita

10/A osztály

Juhász Szebasztián
Nagy Roland

9/B osztály

Czapp Csenge
Csobán Fanni
Kelemen Réka
Szelezsán Róbert

11/A osztály

Bondár Boglárka Virág
Simon Tibor Emánuel
Szegvári Vivien Mária

11/B osztály

Bordás Dávid
Brindás Orsolya
Cséffán Nikolett Ildikó
Hergyán Edit
Ilyés Melánia Alexandra
Ordasi Kitti Zsanett
Toma Carmen Claudia

12/A osztály

Nyári Bernadett
Nyári Bence

12/B osztály

Árgyelán Zsolt
Jivan Antónia Daria
Misik Dóra
Kitűnő tanulók

9/A osztály

Dézsi Joel
Fekete Sándor Simon
Pavlákovics Laura
Réthelyi Eszter

10/A osztály

Jova Péter
Nagy Roland
Szabó Viktória
Sztrein Virág

10/B osztály

Erdős Zsófia
Magyar Gergő
Szelezsán Petra
Szűcs Barnabás

11/B osztály

Baji Raik Martin
Nagy Dóra
Petykó Nóra
Révész Réka
Szántó Anna

12/A osztály

Hanyecz Réka
Lukács Dávid
Nyári Bernadett
Orbán Martin
Sztrein Daniella

12/B osztály

Árvai Zita
Balla Ferenc Dániel
Fanaczán Balázs
Szűcs Eszter
Temesvári Bence

Jeles tanulók (maximum egy-két négyessel)
9/A osztály

Fekete Sára Ilka
Veres Miléna Krisztina
Orosz-Rokszin Kimberly

9/B osztály

Bondár Balázs
Sarca Viviana Luminita

10/A osztály

Juhász Szebásztián
Szöllősi Hanna
Berki Klaudia
Szeles Réka

10/B osztály

Kelemen Réka
Csobán Fanni
szelezsán Róbert

11/A

Fazekas Rita Kriszta

11/B osztály

Bordás Daniella
Brindás Orsolya
Cséffán Nikolett Ildikó
Hergyán Edit
Ordasi Kitti Zsanett
Suciu Toni Instimian
Toma Carmen Claudia
Corbu Marius Dumitru

12/A osztály

Borszéki Barbara
Nyári Bence
Popucza Nikoletta
Buzás Fanni
Orosz-Rokszin Tiffany

12/B osztály

Jivan Antónia Daria
Misik Dóra
Árgyelán Zsolt
Rossu Tibor

A végzős gimnáziumi osztályokra vonatkozó adatok
-

Érettségi vizsgára jelentkezett: 58 fő

-

Eredményes érettségi vizsgát tett: 58 fő

-

A román nyelv és irodalom érettségi vizsga eredménye alapján államilag elismert
középfokú nyelvvizsgát szerzett: 25 fő, alapfokú nyelvvizsgát szerzett 15 fő.

Díjazottak:












BĂLCESCU PLAKETT
Orbán Martin

12/A

Szűcs Eszter

12/B

PLACHETA „PENTRU ELEVII NOȘTRI”
Hanyecz Réka

12/A

Sztrein Daniella Stella

12/A

Temesvári Bence

12/B

Jivan Antónia Daria

12/B

A LEGJOBB MATEMATIKUS KRIZSÁN ANNA DÍJ
Lukács Dávid

12/A

Temesvári Bence

12/B

RÁDNÉ ZSÚRÓ JULIANNA DÍJ
Nyári Bence

12/A

Árvai Zita

12/B

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
Borszéki Barbara Ibolya

12/A

Misik Dóra

12/B

GYULA VÁROS ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Nyári Bernadett

12/A

Árgyelán Zsolt

12/B





MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KUTATÓINTÉZETE
Hanyecz Réka

12/A

Jivan Antónia Daria

12/B

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS
KÖZPONT
Hanyecz Réka

12/A

Jivan Antónia Daria

12/B

Misik Dóra

12/B

7. Cronica în imagini a anului școlar
2019/2020
Képes krónika
A 2019/2020-as tanév „különös” szorgalmi évként véste be a nevét az iskolánk történetébe,
egyrészt azért, mert az „alma mater” szép programsorozattal, méltón ünnepelte születésének
a 70. évfordulóját, másrészt pedig azért, mert a világjárvány (Covid 19) miatt – hazánk más
közoktatási intézményeivel egyetemben – 2020. március 16-án a jelenléti iskolából áttértünk
az online oktatásra megfelelni igyekezvén az új kihívásoknak.
Már a tanév kezdete is „különös” volt, ugyanis a hosszadalmas tetőtéri rekonstrukció
munkálatok után, a tanárok, a diákok, a dolgozók és a szülők is újra „birtokba vehették” az „új”
épületszárny impozáns színháztermét és auláját.
A tanévnyitó rangját emelték a díszvendégek is; Siluan püspök Atya megáldotta a
visszatérteket és az újonnan érkezőket egyaránt, Soltész Miklós államtitkár úr pedig bátorító,
értékorientált beszéddel köszöntötte a régi és új diákokat. Majd Dr. Kovács József
országgyűlési képviselő, Kreszta Traján szószóló és Dr. Görgényi Ernő polgármester is
köszöntették a résztvevőket. Románia főkonzulja Florin Vasiloni Trandafir is megtisztelte a
rendezvényt.
A gyermekek szívéből fakadó kulturális program (vers, ének, tánc…) is hozzájárult az
esemény „fennköltségéhez”. Boldog „gólyák” érkeztek a befogadó, oldott légkörű iskolába,
ahol az elhivatott tanárok jól tudják, hogy „A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész,
filozófus, esztéta, lélekbúvár és mesterember egy személyben, s nemcsak a tudását közvetití –
bár az sem kevés – hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez mint a kertész,
életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít”
/Gyergyai Albert/.

A lendületes tanévkezdést követően sok szép esemény színesítette a közönségünk életét.
Szántóné Cséffán Andrea tanulmányi kirándulást szervezett Bécsbe a résztvevő tanárok és
diákok örömére, szellemi, lelki épülésére.

Szerencsésebb növendékeink (Erasmus programmal) Szlovákiában örülhettek a külföldi
fiataloknak, az új kapcsolatoknak és új ismereteknek: a nyelvi, művészeti, civilizációs
értékeknek. (Koordináló és kísérő tanárok: Szántóné Borbély Angéla és Szántó József Zoltán).

Dr. Görgényi Ernő Bay Zoltán ösztöndíjban részesítette Orbán Martint és Petykó Dórát (a
kiváló tanulmányi eredményeik alapján).

A EMMI 2 millió forintos támogatását (sportszerek beszerzéséhez) Kreszta Traján szószóló
és Dr. Görgényi Ernő polgármester adta át a sportszerető növendékeinknek, az iskolai
közösségnek.

Ugyancsak az EMMI jóvoltából tehetséges diákjaink: Szántó Anna és Simon Tibor Nemzetiségi
Ösztöndíjban részesültek, Budapesten, ünnepi keretek között. Az ösztöndíjat Soltész Miklós
államtitkár úr adta át a fiataljainknak.

A román OÁTV 2. helyezettje Oroján Krisztina és felkészítő tanára Szucsigán Lászlóné
jutalomtáborban vettek részt, Gárdonyban.

Ugyancsak ebben a hónapban a növendékeink kulturális programmal méltón ünnepelték a
történelmi eseményeket: az aradi vértanúk emléknapját (október 6.) és az 1956-os októberi
forradalmat (október 23.) Felkészítő tanár: Szelezsán Róbert.

Üde, diákbarát rendezvényekben sem szűkölködött a tanulóifjúság: a gólyabál, a halloween
ünnepek vígsággal töltötték meg a lelkeket.

November sok-sok dicsőséget hozott a 70 éves iskolának Puskás Péter diákunk I. helyezett
lett a TELC Megyei angol versenyen (felkészítő tanára: Temesváriné Ferenczi Ágnes)

Benda Gréta és Antal Máté III. helyezést értek el a városi úszóversenyen.

Iskolánk csapata III. helyezett lett a temesvári röplabda-bajnokságon.

A 24 órás városi vetélkedőn I. helyen végeztek a „bălcescusok”.

Cser Vera tanárnő bázisiskolai programként nyílt „mintaórát” tartott román nyelv és
irodalomból a hazai szaktanárok számára.

A novemberi hónap „tetőpontján”, november 30-án, jó szívvel, nemes emlékekkel ünnepeltük
az „alma mater” 70. születésnapját.
Egy különös nap volt ez: a megemlékezésé, a nosztalgiáé, az emlékutazásé, a legkülönbözőbb
generációk találkozásáé, a közösségépítésé és a jövőbe vetett hité. Az ország minden
szögletéből érkeztek hozzánk vendégek (vén diákok) a legkülönbözőbb nemzedékekből.
Rendezvényünket megtisztelte Siluan püspök Atya, Kozma György az MROÖ elnöke, Marius
Lazurca Románia nagykövete, Kreszta Traján nemzetiségi szószóló, Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere, az aradi partnerintézmények: egyetemek, líceumok képviselői, az
iskola volt vezetői kara (Budai János ny. igazgató, Görbedi József ny. kollégiumi
igazgatóhelyettes, Kondorosné Gaál Ilona gimnáziumi igazgatóhelyettes, Márk Györgyné
általános iskolai igazgatóhelyettes).
Iskolánk „Líra” nevű énekkara elénekelte a magyar és a román himnuszt, valamint az
örömódát. Az igazgató kétnyelvű köszöntő beszédét követően a végzős diákok, a hazai román
költők „gyöngyszemeiből” válogatott zenés – irodalmi összeállítást prezentáltak mely lelki
affinitással. Nem maradhatott ki a programból a néptáncrepertoár sem, amely üzenetet hozott
egy régmúlt világból.
A kollégium aulájában a 70 év történetéből elevenítettünk fel portrékat, eseményeket. A
fotókiállítás darabjait Szántó Flóra kolléganő vállogatta jó ízléssel és odaadással.
A hazai román képzőművészek kiállítása, élen az európai hírnevű mesterrel, Oroján
Istvánnal, lenyűgözte a szépérzékkel és identitástudattal rendelkező lelkeket. Több generáció

nyújtott kezet itt egymásnak: Prekup János, Nyisztor János, Sajti Csaba, Machhour Julianna
Stella, Puj Irén, Cséffán Tivadar, Kiss Adél és Gaál Tibor kiállítás képeit láthattuk.
A 70 éves iskola tiszteletére Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó közreműködésével Kiss A. János
professzionális újságíró iskolánkkal kapcsolatos írásait gyűjtöttük össze, és kötetbe rendeztük
megörökítve a jövő nemzedékei számára. E neves nap programját figyelemmel kísérte a mass
média is: Gyula TV, Trinitas, Goldis TV, Cronica, Foaia Românească, Gyulai Hírlap,
vitalap.hu …

A decemberi hónap szakrális és profán ünnepségek gazdag tárházát kínálta gyermeknek és
felnőttnek egyaránt. Növendékeink az ADVENTI vásáron kínálták az általuk készített
dísztárgyakat.

Cser Vera, ifjúságvédelmi felelősünk „ajándékgyűjtési akciót” hirdetett a pocsaji iskolások
számára.

Ebben a hónapban szerveztük meg a színházi körök találkozóját dramatizált népszokásokból
és bibliai történetekből.

Ugyancsak decemberben az európai parlament delegációja látogatást tett az iskolánkba,
interjút készített az igazgatóval.

A szép színházteremben Siluan püspök Atya és papi kara szent misét tartottak Szent Miklós
tiszteletére, és megajándékozták a gyermekeket.

A románul is tudó „Bágy Mikulás” jókedvre derítette a növendékeket.

Iskolánk énekkara, Patkás György vezénylésével, fellépett a „Jótékony dallamok” című
városi rendezvényen közösen a Páncél Imre Gyógypedagógiai Iskola gyermekeivel. Óriási
sikert arattak.

Kisiskolásaink „kolinda-repertoárt” prezentáltak a gyulai Szent Miklós Katedrálisban, a
románvárosi Sf. Parascheva Ortodox Templomban és Román Nemzetiség Napja alkalmából a
Békéscsabai Kisebbségi Önkormányzat ünnepén.

A Szent karácsony előtti napjainkat temesvári „kolindálók” is fényesítették.

A tanév rendkívül szép sikeres rendezvénye volt a „Mitica”-est, amikor Ruzsa János
tanítónkra, kollégánkra, koreográfusunkra emlékeztünk igaz szívvel és lelkesedéssel. Az
ünnepelt özvegyével, Irénke tanítónővel és hajdani tanítványainkkal, ma európai hírnevű
szívsebész Dr. Ruzsa Zoltánnal, és a szülők nyomdokait taposó tanárnővel Ruzsa Irénkével
ünnepeltük a hazai román (nép) táncművészet nagy mesterét, a szívvel, lélekkel nevelő - oktató
tanárt.
Emlékét nemcsak”arcok és vallomások” tükrében, hanem archív filmanyaggal is színesítettük
megelevenítve a szakmai és emberi portréját.
Az emlékest szervezésében aktívan, odaadással, közreműködött Dr. Martyinné Orosz
Marianna, kolléganőnk. Hálájuk jelképeként a család az iskolának ajándékozza a tanár úr
értékes hagyatékát: (archív filmfelvételek, fotók, ikonok, módszertani anyagok).
A méhkeréki Hagyományőrző táncegyüttes is fokozta a jó hangulatot, és erősítette az est
fényességét. Meggyőztek minket arról, hogy vannak tehetséges utódok, akik közreműködnek
az értékek átmentésében.

Diákjaink az iskolai karácsonyi műsorukkal sok-sok örömöt, szeretetet és életigenlést
„sugároztak” az emberi lelkekbe.

Karácsonykor gyermekeink egy csoportja fellépett mindkét templomunkban, vidáman
közvetítve a születés üzenetét, úgy ahogy Szabó Jánosné felkészítette őket.

A téli szünetet követően a teremtő géniuszra, Mihai Eminescura emlékeztünk zenés-verses
összeállítással (Felkészítők: Stavaru Livia Simona, Szöllősiné Kondoros Beáta, Szucsigán
Lászlóné.)

A téli sportot kedvelő fiataljaink örömteljes napokat töltöttek romániai sítáborban.

A 2019/2020-as tanév legmonumentálisabb eseménye a szalagavató ünnepség volt (február
8.), amelyen az intézményvezetőn túl, Kozma György az MROÖ elnöke is köszöntötte a
bálozókat. Közel 800 ember tisztelte meg ezt a rendezvényt, amelyen a 11. évfolyamos diákok
58 fiatalt avattak felnőtté, ünnepi ruhájukra tűzvén a felhőtlen gyermekkorból az Élet iskolájába
való átmenet jelképét, a „pánglikát”.
Az ünnepeltek kétnyelvű verses-zenés-prezentációs összeállítással köszöntötték a résztvevőket,
és köszönetet mondtak a szüleiknek. Teljes pompájában csillogott a bálterem, és ezzel
párhuzamosan ragyogott a „hercegnők” és „hercegfik” lelke. A habfehér mennyasszonyi
ruhába öltözött szép lányok és elegáns fiúk könnyed lépésekkel keringőztek, és örültek a
lélekemelő pillanatoknak. Az est igen szép momentumát testesítette meg az ifjú lányok és az
apák, valamint a fiúk és az édesanyák tánca. A közös vacsora és a hajnalig tartó mulatság is
hozzájárult e „különös” nap feledhetetlenségéhez. A 11-es tanulók osztályfőnökei Machhourné
Nikula Stella és Patkás György igen sokat tettek a szalagavató sikerességéért.

Februárban, a bálak időszakában, számos vidám program szórakoztatta a gyermekeinket: volt
farsang, palacsinta nap, koncert, cirkuszi előadás és sokminden más.

Ez év márciusa azonban ”kettős arculattal” érkezett, egyrészt meghozta a természet
feltámadásának a fennkölt üzenetét és érzését, másrészt a fenyegető pandémia hírét, melynek
következtében a jelenléti iskola „átköltözött” a virtuális térbe, egyfajta izoláltságba sodorva a
gyermekeket és a felnőtteket egyaránt.
Iskolánk tanárai, a tanítványaink és a szüleik (főleg a kicsik esetében) jól megbirkóztak ezzel
az embertpróbáló feladattal. Különböző online platformokon dolgoztak, interaktív módon. Az
online oktatás aránylag jól működő volta ellenére is, mind a tanárok, mind pedig a szülők és a
tanulók a „jelenléti iskola” mellett teszik le a voksukat.
Az „élő iskola” nemcsak tanít, hanem az életre nevel, kompetenciákat és intelligenciákat
fejleszt (Vekerdy Tamás szerint 8-9 intelligencia létezik): nyelvi-verbális, logikaimatematikai, képi-térbeli, testi-mozgásos, zenei, természeti intelligencia (ökolélek), társas
(interperszonális) és személyes (intraperszonális). Mindezek fejlesztésére a „jelenléti iskola”
alkalmasabb, ahol rendeltetésszerűen használják a digitális eszközöket, és ahol a tanár „átütő”
személyiségével motiválja, inspirálja, kíváncsivá teszi a gyermeket, és segíti az önállósodását,
biztosítja a szabadságát.
Sajnos a koronavírus miatt, országosan elmaradtak az érettségizők búcsúösszejövetelei, a szép,
egy szakasznak a lezárását és egy új időszak kezdetét jelképező lélekemelő rendezvények: a
szerenád, a ballagás.
De nem maradtak el az érettségi vizsgák és a fiatalok felvételi esélyei.

Az érettségi bizonyítványok méltó módon való átadására törekedtünk, akkor, amikor az
ünneplő köntösbe öltöztetett aulában, az érettségi elnökök jelenlétében nyújtottuk át a
„maturandusok dokumentumát” (érettségi bizonyítványt) és a különböző plaketteket a
tehetséges növendékeink számára.

Nem maradtak el a tanárok jutalmazásai sem. A Pedagógusnap alkalmából Bányai Tiborné
és Szabó Jánosné részesült polgármesteri dicséretben. Mindkét tanító nagy odaadással, fejlett
hivatástudattal tanítja és neveli a gyermekeket sok új ismeretre, jóra és szépre, emberszeretetre
és közösségi érzésre, mindenre, ami a „jó embernek lenni” gondolatára épül.

A „kiváló diákok” városi ünnepségén is jutalmazásban részesültek a diákjaink és a tanáraink,
a díjakat Dr. Görgényi Ernő polgármester adta át jó szívvel, odafigyeléssel.
Jutalmazott növendékeink: Avramucz Ida, Szántó Sebestyén (angolból átütő eredmény);
Makovek Norbert, Szabó Hunor, Peres István Szilveszter, Seres Kata Rozália, Galea Eszter
Lilien (őszi vetélkedősorozat); Puskás Péter Pál (angol); Oroján Krisztina (román); Fekete
Sándor Simon (földrajz); Szterin Virág Brigitta (földrajz, angol); Dávid Benjámin András
(román,); Sztrein Daniella Stella (román, angol).
Tanárok: Szántóné Borbély Angéla (angol nyelvi felkészítő tanár); Cserhátiné Gurzó Éva
(földrajz); Temesváriné Ferenczi Ágnes (angol nyelv); Szucsigán Lászlóné (román nyelv);
Bordásné Szelezsán Márta (földrajz); Sebestyén Corina (román nyelv); Machhourné Nikula
Stella PhD. (román nyelv).

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata egy újabb díjat alapított a
„Fiataljainkért” (Pentru tinerii nostri) címmel. A legelső, az erre a díjra legméltóbb
„balcescus” diáklány: Szántó Anna, aki kiváló tanuló és az iskolai közösségért sokat fáradozó
növendék - táncol, énekel, szaval, szervez sokféle programot; ápolja az anyanyelvét és idegen
nyelvet is tanul. A díjat az MROÖ elnöke Kozma György adta át.

Ugyanezen a jeles napon Czeglédiné dr. Gurzó Mária, Kozma György elnök úrtól átvehette „A
magyarországi román oktatásban eltöltött 40 éves tevékenységért járó díjat.

A 8. osztályos tanulók ballagását – Rokszin Tibor osztályfőnökkel az élen, sikerült szépen,
emberien megszervezni a pandémia miattiszabályok betartásával. A végzős tanulók lélekemelő
vers- és zenés produkcióval búcsúztak, a legtöbben az őszi viszontlátás reményével.
A ballagó diákokat Kozma György elnök úr is köszöntötte, szép, bátorító, identitást erősítő
szavakkal.

A júniusi tanévzáró ünnepséget – a szokásostól eltérő módon, nem összevontan, hanem
osztályszinten tartottuk meg.
Megtörténtek a beiratkozások, és a 2020/2021-es tanévben (kettő általános iskolai osztály
kivételével) mindvégig párhuzamos osztályokkal dolgozunk; ez egy reprezentatív szám,
amely azt jelenti, hogy az iskolánk iránti érdeklődés nem apadt el.
Beiratkozott gyermekek száma:


általános iskola

–

267



gimnázium

–

183

összesen:

450

A szülők és a gyermekek részéről érkező visszajelzések, valamint a fenntartói és városi
elismerések újabb hittel és lendülettel töltik meg a lelkünket.
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1. Pedagógiai folyamatok
1.1.

Tervezés

1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP,
továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése)
1.1.1.1. Elvárás

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai
és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az
intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például
szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készül. Ezek
segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének
megítélését.
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik.
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti
együttműködés.
Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv felülvizsgálatából, valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből
származó információk feldolgozása, értékelése, a tapasztalatok beépítése az önértékelést követő ötéves intézkedési tervbe.
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az Oktatási Hivatal által intézményünkben nem volt kijelölve senki tanfelügyeleti ellenőrzésre ebben a nevelési évben. A BECS - csoport az önértékelést 3 pedagógusunknál
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tervezte Tóbiás-Márk Mónikánál, Kozma Adélnál és Kisné
Ruzsa Kornéliánál, de csak egy pedagógusnak az önértékelése indult meg, mert jött a járvány, így nem tudtuk befejezni. A továbbképzések sem valósultak meg teljesen a
fennemlített oknál fogva, de Tóth-Bozga Beáta a Boldog
Óvoda program 30 órás továbbképzését teljesítette, Tóbiás-Márk Mónika és Árgyelánné Patka Barbara a fenntartónk által szervezett ARADI továbbképzésen vett részt.
.

1.1.2. Az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok
viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya (PP, munkaterv, házirend)
1.1.2.1.Elvárás

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek.
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon
követhető.

A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Intézményünk, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, tervezte meg az éves programját, nevelési terveit.
Az intézményvezető-helyettes folyamatosan ellenőrizte a
csoportnaplók vezetését, szúrópróbaszerűen, én magam
is. A szükséges javítások megtörténtek. Az operatív cél,
ebben a nevelési évben a dokumentumok jogszabálynak
megfelelő vezetése. Két kolléganő, Tóth-Bozga Beáta a
PED.II. fokozatot célozta meg, melyet sikeresen teljesített, amihez szívből gratulálunk, Révészné Duma Kornélia márciusi minősítése elmaradt a járvány miatt,
amit az OH újra fog tervezni, ő is a PED.II. fokozatot célozta meg.

1.2.

Megvalósítás

1.2.1. A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek
és a beszámolók viszonya, egymásra épülésének gyakorlata
1.2.1.1 Elvárás

A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális
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elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.)
Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai
munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek bevonásával történik.
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a
módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.
Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési
évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az
elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők,
gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.

A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény egyik kiemelt feladata, az őszi időszak legfontosabb feladata az pedagógus önértékelés folytatása
és a környezetvédelem, természetvédelem.
A nevelés nélküli munkanapokat úgy szerveztük meg, hogy
a szülőknek ne jelentsen problémát a gyermekek elhelyezése. A tavaszi időszak kiemelt feladata a román hét
megszervezésének előkészítése lett volna, amit a járvány
meghiúsított.
A munkaközösség vezető beszámolója részletesen leírja
az intézményben megrendezésre került ünnepeket, programokat. Köszönöm a munkaközösség - vezető kiemelkedő és példamutató munkáját!!!

1.2.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya
1.2.2.1. Elvárás

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján
történik a következő nevelési év tervezése.
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi
önértékelési rendszerhez.

A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Elvárás minden dolgozótól, hogy igényes, magas színvonalú munkát végezzen, ami biztosítéka lehet intézményünk
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népszerűségének. Minden csoport óvodapedagógusa elkészítette éves beszámolóját, ami melléklete e beszámolónak.
A megtervezett programok részben valósultak meg a járvány miatt. A sikeresen megvalósult programokban, minden kollégám maximálisan igyekezett részt vállalni a feladatok megvalósításából. KÖSZÖNÖM MAGAS SZÍNVONALÚ MUNKÁJUKAT!

1.2.3. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulása
1.2.3.1. Elvárás

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe
véve – megjelennek a pedagógus tervező munkájában
és annak ütemezésében.
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben
foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak.
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Minden csoportban a csoportnaplók cél-feladat rendszere
összhangban van. A naplókat közösen megbeszélt irányvonalak mentén vezetik az óvodapedagógusok. Mindkét
nyelven történik a dokumentálás külön naplóban magyar
nyelven, másikban román nyelven. Sok változás történt ebben a nevelési évben, ami folytatódik, mert több kolléganőnk szült, amihez szívből gratulálunk! Új dajka néni is érkezett az óvodánkba az ötödik csoport beindítása miatt. Az
új kollégákat szeretettel fogadtuk, ami nagyban segítette
gyors beilleszkedésüket.
Kolléganőnk, Révészné Duma Kornélia minősítési eljárása
törlésre került a járvány miatt, az OH új időpontot jelöl ki.
Tóbiás-Márk Mónika jelentkezését a minősítési eljárásra elvégeztük. 2020. 11.25.-ig kell a portfólióját feltölteni az Oktatási Hivatal informatikai felületére. A portfólió tematikus
tervét és a négy foglalkozás tervből kettőt román nyelven
kell elkészíteni.
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1.3.

Ellenőrzés

1.3.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben? (Ki, mit milyen céllal,
milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz?)
1.3.1.1 Elvárás
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján
az intézményben belső ellenőrzést, önértékelést tovább folytattuk, bár senki nem volt kijelölve tanfelügyeleti ellenőrzésre. Ahhoz, hogy mindenkire sor kerüljön az 5 évben, ahhoz egyenletesen lett beosztva
mindenki.
A 2019/2020. nevelési A dokumentáció a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően
évben az alábbiak
elkészült. Az önértékelési csoport 3 fős tagjának köszöszerint valósult meg
nöm a munkát! Az önértékelést nem sikerült teljesíteni,
mivel az elkezdett munkát a járvány miatt meg kellett
szakítani.

1.3.1.2 Elvárás

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen
céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz.

A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az egészségügyi könyvek mindig naprakészen állnak az
esetleges ellenőrzés alkalmával. Köszönhető ez a kijelölt
felelősnek, Kozma Adélnak. Köszönet érte! Gyermekvédelmi felelős a város által szervezett jelzőrendszeri értekezleteken minden esetben jelen volt. Az intézményünkben
nem volt szükség intézkedésre! Köszönöm a munkáját!

1.3.1.3 Elvárás

Az intézményünk azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat.

A 2019/2020. nevelési Mivel ebben a nevelési évben az intézményből senki nem
évben az alábbiak sze- volt kijelölve tanfelügyeleti ellenőrzésre, nem volt szükség
rint valósult meg
a tervtől eltérni, az intézmény által megjelölt elvárások
mentén részben került sor az önértékelésre, amit a járvány
miatt nem tudtunk befejezni. A szakszolgálat fejlesztő pedagógusai látták el a problémás és tanköteles gyermekek
fejlesztését, illetve tehetségígéretek fejlesztését a pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján. A dokumentációt szakszerűen és precízen vezette. A problémákról a
szülőkkel kommunikált, együttműködése sikeres volt. Az
óvodapedagógusok minden gyermek fejlődését nyomon
követő dokumentációját a szabályoknak megfelelően vezette. Megfigyelésen alapuló értékelések bekerültek a dokumentációkba, a szülőkkel, két alkalommal ismertetve lett
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és ha a szülőknek volt véleményük, észrevételük, azt a dokumentumban rögzítették a pedagógusok.
1.3.1.4 Elvárás

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan
követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre.

A 2019/2020. nevelési Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy testileg, lelkiévben az alábbiak sze- leg egészséges gyermekeket neveljünk. Kétnyelvű intézrint valósult meg
ményként kiemelten kezeljük a gyermekek identitástudatának fejlesztését, a román nyelv, szókincs bővítését. A hagyományok, népszokások átörökítését. A pedagógiai programunk azt a szemléletet erősíti meg bennünk, hogy tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges
jogait, nemzetiségi hovatartozásukat a gyermeknevelésben, s ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri
módon segítjük őket. Különös figyelmet szentelünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok
tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia- az
egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermekek ismereteinek bővítésének sikerességét az óvodapedagógusok folyamatosan figyelik, és akinél részterületeken lemaradás
tapasztalható egyéni fejlesztéssel és differenciált feladatadással igyekeznek minden gyermek számára önmagukhoz képest fejlődést elérni. Ezt a munkát nem volt
egyszerű végig vinni, mert a járvány miatt online kellett
dolgozniuk a kollégáknak, de erő felett ezt is sikerült
megvalósítani, természetesen ehhez a munkaformához
szükségünk volt a szülők aktivitására, amit ezúton is
köszönünk nekik.
Az egyéni fejlesztés, differenciálás a csoportnaplóban dokumentált tervezetekben megjelenik!
1.3.1.5 Elvárás
Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben.
A 2019/2020. nevelési Az ellenőrzések alkalmával történő önreflexióban és értéévben az alábbiak sze- kelésen megállapított fejlesztésre szoruló területek bekerint valósult meg
rülnek a következő tervező munkában, külön figyelmet
szentelve ezeknek a területeknek.
Csoportnapló
1.3.1.6 Elvárás
Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések
megállapításainak (erősségek, fejleszthető területek)
megfelelően önfejlesztési tervet készít, a szükséges
feladatokat ütemezi és végrehajtja.
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A 2018/2019. nevelési Az intézményünkben, mint már korábban leírtam, pedagóévben az alábbiak sze- gus önértékelést elkezdtük, de nem tudtuk befejezni a járrint valósult meg
vány miatt. Ezt a munkát a következő nevelési évben folytatjuk, pótoljuk a lemaradást.
1.4.

Értékelés

1.4.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai munkájának értékelése.)
1.4.1.1 Elvárás
Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és
objektíven történik.
Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény
munkacsoportot szerveztünk.
Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-oktatási tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető
területeket.
Az önértékelési folyamatban felhasználják a munkatársak, szülők, és a külső partnerek (fenntartó és más
partnerek) elégedettségméréseinek eredményeit.
Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket elemzi és értékeli (ld. Eredmények terület).
A 2019/2020. nevelési
Intézményi Önértékelés ebben a nevelési évben nem
évben az alábbiak sze- volt betervezve, mert korábban ez megtörtént és az ott szürint valósult meg
letett eredményeket elemeztük, értékeltük és az eredményeket beépítettük munkánkba.
1.4.2. A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban
1.4.2.1 Elvárás
Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére
vonatkozó mérési rendszer működik.
A gyermekek értékelése az intézmény szabályzó dokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján
folyik.
Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan követik, a gyermeki teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.
A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az
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életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában
gyermeknek.
A 2019/2020. nevelési A csoportnapló tartalmazza a differenciálás módját, a felévben az alábbiak sze- használt anyagok forrás megjelölése. Az óvodapedagógurint valósult meg
sok minden gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációját a szabályoknak megfelelően vezeti. A mérés eredményének tudatában történt a gyermekek fejlesztése a
csoportban.
1.5.

Korrekció

1.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe
1.5.1.1 Elvárás
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak
elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása.
A 2019/2020
Az előzőkből következik, hogy az eredmények beépítésre
. nevelési évben az kerülnek. KIEMELT FELADAT A TEHETSÉGÍGÉRETEK
alábbiak szerint való- GONDOZÁSA, FEJLESZTÉSE. A tehetségígéretek a
sult meg
szakszolgálat szakembere segítségével, fejlesztésével
is támogatva vannak.
1.5.2. A mérési, értékelési eredmények (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógus- értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló
és egyéb mérések.)
1.5.2.1 Elvárás
Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokások formában rögzített mérési eredmények
elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez.
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről
szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és
operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátására.
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek
A 2019/2020. nevelési Az intézményünkben a tehetséggondozás kiemelt feladat
évben az alábbiak sze- volt ebben a nevelési évben is. Nagy segítség volt szárint valósult meg
munkra, hogy a Pedagógiai szakszolgálat az őszi szűrés
alkalmával kiszűrte a tehetségígéretes gyermekeket és
számukra fejlesztő foglalkozást, tehetséggondozást
Erre kiemelt figyelmet szenteltünk mi is, a tehetségígéretek
kiemelkedő területeinek fejlesztési programjának kidolgozása után, a megvalósítása is folytatódott a gyakorlatban.
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1.

Személyiségfejlesztés

2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési
feladatok megvalósítása
2.1.1.1 Elvárás
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az
óvodát.
A 2019/2020. nevelési
 Óvodai nevelésünk célja,- az elsődleges családi neévben az alábbiak szevelést kiegészítve, mint a köznevelési rendszer
rint valósult meg
szakmailag önálló nevelési intézménye,- hogy a
gyermek harmadik (2,5) életévétől az iskolába lépésig elősegítse a gyermekeink harmonikus fejlődését,
gyermeki személyiségük kibontakoztatását, hátrányaik kiegyenlítését az életkori és egyéni sajátosságaik és eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével.
 Elérhető közelségbe vigyük az őket körülvevő, élmény gazdag világot és alkotó, családias légkörben
segítsük önkibontakozásukat, úgy, hogy minden
gyermek önmagához viszonyítva fejlődjön, és megteremtsük gyermekeinkben a kisiskolás korba való
átlépés pszichikus feltételeit.
A közösségi nevelés célja a gyermek egyéni érdekeinek,
tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, az óvoda normáinak tiszteletben tartásával.
Olyan állandó értékrendet közvetítünk, ami hozzájárul a pozitív értékek kialakulásához.
• Olyan tevékenységet szervezünk, amellyel erősítjük
az én-kontroll funkcióit, csökkentjük az agresszivitás
lehetőségét.
• Beszéddel, metakommunikációval, a mindennapi
meséléssel erősítjük a gyermekek önkifejezését, az
érzelmek, élmények kifejezésének lehetőségeit. A
gyermeki magatartás szempontjából modell értékű
legyen az óvodai alkalmazottak kommunikációja,
bánásmódja és viselkedése.
• A társas együttélés szabályainak, szokásainak megismertetésével, segítségével tesszük örömtelivé, értelmessé az óvodás éveket, melyek hatást gyakorolnak életük későbbi viselkedés kultúrájára is. Az óvodapedagógus elfogadó és befogadó személyisége
nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól.
• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknek biztosít-
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juk a sajátos törődést, speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek bevonásával.
Margaréta Helyi Pedagógiai Program
2.1.2. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének
megvalósítása
2.1.2.1 Elvárás
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban
előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.
A téma megjelenik a tervezésben és a tevékenységekben, nyomon követhető a gyermeki dokumentumokban.
Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.)
alkalmával a gyermekek a gyakorlatban
A 2019/2020. nevelési
• Folyamatos odafigyeléssel, sürgetésmentes, elfoévben az alábbiak
gadó légkörben, sokirányú gondozási tevékenységszerint valósult meg
gel biztosítjuk a gyermekek komfortérzetét.
• A gyermekek testi szükségleteinek kielégítésére a
gondozás során megfelelő szokásrendszert alapozunk meg.
• Egészséges és biztonságos környezeti feltételeket
teremtünk az egészségmegőrzés érdekében.
• Megszerettetjük a mozgást, elősegítjük, hogy mozgásuk összerendezetté váljék.
• A szabadban is rendszeres mozgásos tevékenységet szervezünk, amely elősegíti az egészséges életvitel kialakítását és megerősíti a mozgásról szerzett
pozitív élményeket.
• Az óvónők által kezdeményezett rendszeres napimozgással fejlesztjük a testi képességeiket, fizikai
erőnlétüket.
• A környezetvédelem és annak megóvása, a szelektív hulladékgyűjtés, és a környezettudatos magatartás megalapozása intézményünk feladatkörébe beletartozik. Magas ágyások lettek készítve, amit a
gyerekek ültettek be paradicsommal, paprikával, salátával, hagymával, karalábéval, káposztával, eperrel, amit a gyerekek gondoznak, majd a megérett termést együtt leszedik és elfogyasztják. Így a tevékenykedés közben tapasztalják meg a növények fejlődését, ápolásának eredményét.
• Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés,
az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és
az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
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A megfelelő szakemberek bevonásával-a szülővel,
az óvodapedagógussal együttműködve- speciális
gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában
eltöltött időben minden gyermek részesüljön:
- a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az óvodai mindennapokban rendszer szerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
A fent megfogalmazott cél megvalósítási területei:
- egészséges táplálkozás,
- mindennapos testmozgás,
- testi-lelki egészség fejlesztése,
- viselkedési függőségek megelőzése,
- bántalmazás megelőzése,
- baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás,
- személyi higiéné.
•

Az egészségfejlesztésnek figyelembe kell vennie a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait.
A cél elérése érdekében átfogó prevenciós programot valósít meg az óvoda.
Közös élmények, a rácsodálkozás lehetővé teszi a gyermekek ismereteinek a bővítését. Fölhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy viselkedésükkel ne zavarják az élővilág nyugalmát ( ne szemeteljenek, ne hangoskodjanak, ne törjenek le ágakat, ne tépjék le virágokat stb ). Ebben mi felnőttek mintát mutatunk. Ezek az alkalmak lehetőséget nyújtanak arra, hogy a gyermekekben felkeltsük a természet iránti
érzékenységet. Felhívjuk a figyelmet a környezet szennyezés romboló hatására, megbeszéljük, hogyan lehetne ezt
megelőzni. A környezetvédelem a mindennapi élet fontos
alkotó elemévé válik, ha beépül mindennapjainkba, kialakul
gyermekeinkben a természet iránti érzékenység, a növény
– és állatvilág, az emberek iránt is tapintatosabbak és megértőbbek lesznek. Kiépül a környezettudatos életmód első
szakasza.
A környező világ megismerésének egyik része, a növények
és állatok fejlődésével, gondozásával, védésével való ismerkedés. Eközben számtalan közvetlen tapasztalatot
szereznek, fejlődnek készségeik. A környezetgondozás feltételeit a csoportszobában és az udvaron egyaránt megteremtjük, az évszak adta lehetőségeket kihasználjuk.
Élősarok gondozása,
cserepes virágok, virágoskert ápolása,
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akvárium,
madáretető gondozása,
a környezet rendjének megőrzése, a csoportszoba, mellékhelyiségek rendjének, esztétikumának folyamatos figyelemmel kísérése,
az udvar tisztaságában, rendbetartásában, szépítésében folyamatos részvétel.
Margaréta Helyi Pedagógiai Program
2.1.3. Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerési gyakorlata. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztési gyakorlata. (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.)
2.1.3.1 Elvárás
A vizsgálatra alkalmas módszereket, eszközöket,
technikákat használnak az intézményben erre a célra.
A figyelem középpontjában a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése áll.
A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére.
A pedagógusok megosztják egymással ez irányú
módszertani tudásukat.
A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak
végre
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető
Az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli tevékenységek).
A 2019/2020. nevelési A társadalmi beilleszkedés és az eredményes személyiévben az alábbiak
ségfejlesztés szempontjából meghatározó jelentőségű a
szerint valósult meg
mélyszegénységben élő, rossz családi körülmények között
nevelkedő gyermekek óvodai integrált nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai „megelőző”
egészségneveléséhez szükség lehet a gyermekvédelmi
szakhálózat (jogi, pedagógiai, egészségfejlesztő) segítségét kérni, a szülői szervezetek, munkaközösségek társadalmi összefogását is igénybe venni. Az óvodapedagógiai
gyakorlatban a szülők társadalmi integrációjának segítésére többféle módszer és alkalom alakult ki. Ezek közül ismertebbek: klubfoglalkozások, munkadélutánok, közös séták, kirándulások, orvosi tanácsadás, csoport szülői értekezletek.
Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett közössége, amely szociális nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének beszabályozását is elvégzi.
E nevelési feladat a gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való elfogadásra készíti elő,
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és szeretetteljes együttműködésben való részvételre szoktatja.
Miután a biológiai, pszichikus és társadalmi tényezők között kölcsönhatás áll fenn, az egészségre ható tényezők
társas-társadalmi hatássá is alakulhatnak, az óvodában elsajátított szociokulturális nevelő hatások ezért a gyermek
későbbi életében is éreztetik hatásukat. Az óvodának, mint
társadalmi intézménynek a zavartalan működéséhez és sikeres nevelőmunkájához nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott légkör, a harmonikus csoportmiliő. Az együttműködés
során keletkezett feszültségek feloldására, a másság különbözőségeinek elfogadására, baráti kapcsolat létesítésére van igény páros kapcsolatokban, illetve az együtt játszó gyermekcsoportokban. Az óvodai csoport tagjait öszszekötő személyi kommunikáció (beszéd, társalgás) és
együttműködés (közös játékcselekvés) forrasztja össze
(egészen az „én csoportom” tudatáig). Természetes, hogy
a gyermekcsoportban az óvodapedagógus az egészséges
életmód szempontjából is mintaadó személy, ezért felelőssége az egészség megőrzésére és fejlesztésére is kihat.
Margaréta Helyi Pedagógiai Program
2.1.4. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének gyakorlata
2.1.4.1 Elvárás
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél
rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.
Az intézmény támogató rendszert működtet:
Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.
Integrációs nevelési módszereket fejleszt, és ezt be is
vezeti.
Nevelési programokat, modelleket dolgoz ki vagy át,
és működteti is ezeket.
Célzott programokat tár fel.
Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal.
A 2019/2020. nevelési Az esélyegyenlőség magában foglalja a másság elfogadáévben az alábbiak
sát, azaz egy olyan másik személynek egyenlő társként történő elfogadását, aki a mindennapi életben, átlagos jellemszerint valósult meg
zőkkel mérve, eltérő személyiség, és akit eltérése miatt a
közösségből való kirekesztés veszélye fenyeget.
Az elfogadás mércéjét az mutatja, hogy valaki mennyire
hajlandó – a saját értékelése alapján – például egy sérültet,
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fogyatékost, szociálisan hátrányos helyzetű, kultúrában elmaradott személyt társadalmilag egyenértékű emberként
elismerni, megérteni és befogadni.
Minősítsük a fogyatékost olyan élethelyzetűnek, akinek
életminősége a környezete alakításával vagy sajátos neveléssel-oktatással javítható. (Hangsúlyozzuk, hogy az ép és
a sérült gyermekek közötti különbség nem egészségügyi
természetű!) A fogyatkozással élő gyermekek életmódja,
teljesítőképessége, érzelmi beállítottsága, érzékenysége
egyéni jellegű, ezért minden gyermek egyéni bánásmódra
tart igényt.
Az óvodapedagógus alapfeladata e kérdésben a másság
elfogadtatása a gyermekközösséggel. Az óvodapedagógusnak hangoztatott elve legyen az, hogy a fogyatkozással
élő gyermek nem beteg, hanem más: más az életmódja,
más a teljesítménye, több segítséget igényel. Elő kell segíteni, hogy a gyermek önállóan tudjon közlekedni (eligazodni), szükségleteit (kívánságait) jelezni, az óvodai személyzettel kommunikálni és a csoportban szokásos viselkedést megvalósítani.
A befogadás megvalósításának előfeltétele az érzelmes
bemutatás, amelynek lényege az, hogy az óvodapedagógus ismerteti a gyermek nevét, azt, hogy az új óvodás szívesen jött a csoportba, majd utal arra, hogy a közös élet, a
játékos mindennapok során milyen figyelmesség mellett
fogja ő is jól érezni magát a csoportban.
Az óvodai nevelésben egyre szélesebb körben valósul meg
az együttnevelés (integráló nevelés) társadalmi igénye az,
hogy az óvoda nevelőközösségének tagjai (tehát nem csak
az óvodapedagógus!) a gyermek fogyatékosságát ne alkalmatlanságként, ne képesség hiányaként, betegségi állapotként értelmezzék, hanem olyan élethelyzetnek minősítsék, amelyben a környezet alakításával, sajátos neveléssel-oktatással a sérült életminősége javítható. Hangsúlyozzuk, hogy az ép és a sérült gyermekek közötti különbség
nem egészségi természetű. (Például egy mozgássérült
gyermek, különböző élettevékenységekben éppen olyan
„egészségesnek” számít, mint az ép mozgású társa, csupán a mozgásos teljesítménye korlátozott).
A fogyatkozással rendelkezők közül leggyakrabban mozgásszervi fogyatékosok, érzékszervi fogyatékosok (látássérült gyermekek), nagyothallók; ritkábban enyhén értelmi
fogyatékosok, beszédhibás gyermekek (dadogók, hadarók,
elakadó beszédűek) találhatók az óvodában nevelkedők
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között. Fejlesztő nevelésükhöz szakszerű segítséget a nevelési tanácsadók és a szakértői bizottságok nyújtanak.
Külön csoportot képeznek a szociális hátrányú gyermekek,
akiknél nem a szervezeti fogyatkozás okoz hátrányt a személyiség fejlődésében, hanem a családi, társadalmi, kulturális, anyagi háttér kedvezőtlen hatása (durva bánásmód,
szegénység, lakásnélküliség, kisebbségi megkülönböztetés és más hátrányos körülmény).
A felderítés és a tanácsadás családlátogatással, egyéni beszélgetéssel, a nevelési tanácsadó vagy orvosi tanácsadó
bekapcsolásával, illetve több óvodában szülői klubok, nyílt
óvodai napok programjával, közös rendezvényekkel valósítható meg.
Margaréta Helyi Pedagógiai Program
2.1.5. A tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a képességfejlesztés intézményi gyakorlata
2.1.5.1 Elvárás
Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény
pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési-tanulási módszerek, eljárások kiválasztása
vagy kidolgozása és azok bevezetésének megtervezése.
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak.
Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai
programjával összhangban alkalmaznak korszerű nevelési-tanulási módszereket, eljárásokat, technikákat.
A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az óvodáskorú gyermek alapvető megnyilvánulására, fő tevékenységi formáira építve elégítjük ki a gyermekek testilelki és szellemi szükségleteit, melyet a testi, érzelmi, szociális és értelmi és erkölcsi nevelésen keresztül biztosítunk.
A gyermekek szükségleteinek és életkorának megfelelően,
egyéni fejlődési ütemüket tiszteletben tartva fejlesztjük személyiségüket, képességeiket.
Játékon – tevékenységeken – műveltségtartalmakon keresztül közvetítünk feléjük emberi értékeket. Játékos tevékenységekben, minden érzékszerv bevonásával környezettudatos magatartásra, a környezetére figyelő, a környezetéhez pozitív érzelmi viszony kialakítására képes gyermekeket neveljünk
Figyelünk a nehézségekkel, hátrányokkal küzdő, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek harmonikus személyiség fejlődésére. Szakvéleménnyel rendelkező gyermekeknek
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egyénre szabott képességfejlesztést biztosítunk.
A román nemzetiségi kétnyelvű neveléssel biztosítjuk az
önazonosság megőrzését, ápolását, nyelvi nevelését és a
multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
A migráns családok gyermekeinek biztosítjuk az önazonosságuk megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását.
Margaréta Helyi Pedagógiai Program, Munkaterv, Csoportnaplók
2.1.6. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok értékelése a gyakorlatban
2.1.6.1 Elvárás
Az intézményben a gyermekek teljesítményének értékelése a törvényi előírások, a pedagógiai programban
megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú.
Az intézmény vezetése – a pedagógiai programban
meghatározottak szerint – számon kéri a gyermeki fejlődési ütemét, teljesítmények pontos ismeretét, feldolgozását és nyomon követését is. A fejlesztésben érintett gyermekek esetében az értékelést a szakvélemény
előírásainak megfelelően végzik.
A 2019/2020. nevelési A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a naévben az alábbiak
pirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megszerint valósult meg
felelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált
tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35
perces) csoportos kezdeményezések tervezésével, szervezésével valósulnak meg intézményünkben. A napirendünk igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeres időpontban ismétlődő tevékenységek a gyermek érzelmi biztonságát teremtik meg. A napirenden a tevékenységek közötti harmonikus
arányok kialakítását a gyermekcsoport óvodapedagógusai
alakítják ki, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét,
egyes gyermek fejlettségi és igényszintjének megfelelően.
A gyermekek megismerését és fejlődését nyomon követő
dokumentáció a következő részekből áll:
- óvodába lépés elején, óvodában történő tájékozódás során „A gyermek anamnézise” lap
kitöltése,
- újonnan belépő gyermek esetén, óvodába érkezését követő első hónap végén, „Beszoktatási tapasztalat” rögzítése,
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„A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum” kitöltésére évente két alkalommal
kerül sor, november 31, és május 31,
- „Szülői tájékoztatás a gyermek fejlődéséről”
évente legalább két alkalommal, illetve szükség szerint kötelező.
A gyermekek megismerését és fejlődését nyomon követő
dokumentáció, Margaréta Helyi Pedagógiai Program
-

2.2.

Közösségfejlesztés

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat
2.2.1.1 Elvárás
A stratégiai programokban és az operatív tervekben
szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja
az intézmény.
A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel
az intézményi hagyományok ápolására, a támogató
szervezeti kultúrára.
A gyermekek közötti, valamint a gyermekek és pedagógusok közötti, gyermekek pedagógiai munkát segítők közötti kapcsolatok jók. Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos információcseréről és együttműködésről.
A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai élet alatt, és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek
éltében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladathoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és
kezdeményező.
Kapcsolataink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Család
Bölcsőde
Pedagógiai szakszolgálat intézményei
Közművelődési intézmények
Gyermekjóléti szolgálat
Egészségügyi intézmények
Iskola
Nemzetiségi önkormányzat
Fenntartó
Pedagógiai szakmai szolgáltató
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• Médiák
A dajka, a pedagógiai asszisztens jelenléte és a szerepe
az óvodai nevelésben korábban kevésbé jelentett pedagógiai munkát, sőt azt tapasztaltuk, hogy mintegy kirekesztődtek a dajkák a nevelési folyamatból. A programunk megvalósítása során a dajka, a pedagógiai asszisztens munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá válik, mert a
dajkát, a pedagógiai asszisztenst a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. A dajka, a pedagógiai aszszisztens egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki
éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást
gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka és a pedagógiai asszisztens közvetlenül és
tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen
az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseiről, módszereiről, értékrendjéről. Tudnia kell, milyen
célok érdekében, hogyan kívánják az óvodapedagógusok
a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ez a tudás,
különösen a pedagógiai asszisztens és a szakképzett dajkák esetében megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat.
Csoportnapló, munkaterv, Margaréta Helyi Pedagógiai
Program
2.3.

Személyiségfejlesztés

2.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek
2.3.1.1 Elvárás
Az intézmény közösségi programokat szervez.
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a
közösségfejlesztésben.
Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény
dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát
fejlesztő intézkedések meghozatalába.
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek.
A 2019/2020. nevelési A szülői értekezletek alkalmával csoportonként megbeszéévben az alábbiak
lik a gyermekek aktuális helyzetét. Mindig közös értékek
szerint valósult meg
mentén kell a megoldásokat megkeresni az esetleges
problémákra. Nélkülözhetetlen az összhang az óvoda dolgozói és a szülők között. A munkatervben megfogalmazott
közös programok, ünnepek nagyon fontos közösségépítő
hatással bírnak.
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HAGYOMÁNYAINK
Feladatunk az értékeink megőrzése, átadása a hagyományok, népszokások ápolása.
Arra törekszünk, hogy azt ünnepek emelkedjenek ki az
óvoda mindennapjaiból.
Az óvodák ünnepei, rendezvényei:
Állatok világnapja /október 4./
Az állatok életének megfigyelése természetes környezetben. Különböző állatfajták felismerése képekről, hangokról
/háziállatok, vadon élő állatok/ Állatképek gyűjtése,
Őszi gyümölcsnap
A gyermekek otthonról hoznak gyümölcsöket, közösen elfogyasztják, és közben beszélgetnek jelentőségéről. Az
egészséges életmód szellemében mozgásos játékok szervezése.
Télapó
Miklós napi hagyomány ápolásával meglepetést szerezni a
gyerekeknek.
Nemzetiségi nap, Karácsony
/dec. 18./
Az óvodapedagógusok megismertetik a gyerekekkel a román karácsonyhoz kötődő népi kultúra hagyományait, értékeit, étkezési szokásait, a meghívott szülőkkel együtt karácsonyi ajándékot készítenek.
Az adventi gyertyagyújtás az advent harmadik hetében,
gyermek műsorral egybekötve. Az ajándékkészítés után,
közösen elfogyasztunk egy tál ciorbát (román leves). Minden csoportban feldíszített fenyőfa, asztali gyertyák teszik
hangulatossá az ünnepséget.
Nyugdíjasok köszöntése
Az Idősek otthonába a nagycsoportosok ünnepi műsort
adnak elő /karácsony, farsang, anyák napja, stb., születésnapok köszöntése./
Farsang
A gyermekek jelmezbe öltöznek, bohókás versenyjátékokat játszanak, majd versekkel, dalokkal elűzik a telet.
Martisor
A tavasz köszöntése. Március 1.-én a gyermekek által elkészített kitűzőt a lányoknak feltűzik a fiúk. Ezt a kitűzőt a
gyermekek egész hónapban hordják, majd március utolsó
napján a kitűzőhöz tartozó kis fonatot felkötjük egy gyümölcsfára, közben tavaszi dalokat énekelünk és mindenki
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kíván magának valamit, amit nagyon szeretne, ha teljesülne.
Húsvét
Hagyományok őrzése, különböző tojásfestési technikák
megismertetése, román és magyar locsoló versek megtanulása.
A víz világnapja /március 22./
A víz világnapja alkalmából részt veszünk a városi rendezvényen, bekapcsolódunk az óvodások részére szervezett programokba.
Föld napja /április 22./
Kirándulás a természetbe.
Madarak fák napja /május 10./
Az énekes madarak megfigyelése és tavaszi virágok gyűjtése.
Anyák napja
Közös műsorral készülnek a gyermekek, dallal, verssel
köszöntik az édesanyákat és a nagymamákat.
Apák napja
A kijelölt napon az édesapák jönnek gyermekeikért az óvodába és a gyermekek egy kedves verssel köszöntik az
édesapákat.
Gyermeknap
Kirándulás /Városerdő, Körös part, Tanyamúzeum, várkert/
Nyíltnap- Nyílthét
Óvodánk bemutatkozása az esetleges új gyermekek, szülők számára.
Különböző kézműves, sport, népi tánc, barkácsolási bemutató, román identitásunkhoz tartozó szokások gyakorlása,
bemutatása ill. bekapcsolódás ezekbe a tevékenységekbe.
Családi nap
Vidám délután, ahol a gyermekek a szülőkkel, pedagógusokkal közösen versenyjátékokon vesznek részt, arcfestéssel díszítik arcukat, majd közösen elfogyasztanak román
nemzeti eledelt.
Születésnapok, névnapok
Minden gyermek egyéni köszöntése, egyéni kívánság
szerint.
Ballagás
A nagycsoportosok elbúcsúznak az óvodától.
Kirándulás szervezése
Minden évben közösen az egész intézmény, egy előre kijelölt kiránduló helyre megy. Ott sport tevékenységeket
végzünk, sétálunk, uzsonnázunk stb.
Csoportnapló, munkaterv, Margaréta Helyi Pedagógiai
Program
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3.

Eredmények

3.1.

Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők)
3.1.1.Elvárás
Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a nevelés eredményessége.
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg
az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása.
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon
megszervezett mérések eredményei
6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)
neveltségi mutatók
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek.
A 2019/2020. nevelési Az intézményi önértékelés dokumentumaiban, 2017. évi
évben az alábbiak
bevezetése után, elvégeztük az intézmény, a vezető és két
szerint valósult meg
pedagógus önértékelését, amit ebben az évben is tovább
folytattunk a pedagógusok önértékelésével. Az önértékelés
tartalmazza az elégedettségi mutatókat is. Elkészült az erre
épülő fejlesztési terv is. Ebben a nevelési évben is hozzákezdtünk, de a járvány miatt bekövetkezett zárás nem tette
lehetővé a befejezést. Pótoljuk a jövőben.

3.2. Az intézmény szervezeti eredményei
3.2.1.Elvárás
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó
eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.
Az intézmény nevelési célrendszeréhez kapcsolódó
kiemelt eredményesség.
Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség
nagy többsége hozzájárul.
Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel.
A 2019/2020. nevelési A ROMÁN HÉT megrendezése elmaradt a Covid miatt.
évben az alábbiak
A másik kiemelt feladatunk a KÖRNYEZETVÉDELEM,
szerint valósult meg
TERMÉSZETVÉDELEM,
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
megalapozása is részben tudott megvalósulni, de létrehoztuk a magaságyásainkat, ahová minden csoport ültetett paradicsomot, paprikát, karalábét, káposztát, salátát, hagy-
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mát dugványozott. Ezeket folyamatosan locsolják, megfigyelik a növények fejlődését, majd a termést learatva elfogyasztják azt.
munkaterv, csoportnapló, beszámoló
3.3. A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata
3.3.1.Elvárás
Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról.
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi
feladat.
A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozza meg az intézmény erősségeit és
fejleszthető területeit.
A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz meg.
A 2019/2020. nevelési A mérés, értékelés ebben a nevelési évben megtörtént Mint
évben az alábbiak
intézményvezető a dolgozók munkáját, látogatásaim alatt
szerint valósult meg
megfigyeltem, értékeltem. A látogatást követően megbeszéltük az erősségeket és fejlesztendő területeket. Ezek a
megbeszélések mindig pozitív kicsengésűek voltak, az
esetleges hiányosságok megbeszélése is csak a pedagógus kompetenciáinak fejlesztését szolgálták, szolgálhatják.

3.4.

A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési gyakorlata
3.4.1.Elvárás
A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása
van.
Az intézmény törekszik a kölcsönös kapcsolattartás
kiépítésére és az információcsere fenntartására.
A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére.
A 2019/2020. nevelési . Az iskolások egy alkalommal meglátogatták az óvodát,
évben az alábbiak
ahol beszélgetés, kolindálás, régi élmények felelevenítése
volt a program. Ezekről az eseményekről fényképes dokuszerint valósult meg
mentációval is rendelkezünk, amit a zárt közösségi oldalunkon és a honlapunkon nyilvánossá tettünk.
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4.

Belső kapcsolatok, együttműködés

Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik
4.4.1.Elvárás
Az intézményben a szakmai pedagóguscsoport
együttműködése jellemző (munkaközösség, egy szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége,
fejlesztő csoportok).
A pedagógusok szakmai csoportja maga alakítja ki
működési körét, önálló munkaterv szerint dolgoznak.
A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
A szakmai közösség vezetőjének hatás- és jogköre
tisztázott.
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény
céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra.
A munkaközösség bevonásával történik a pedagógiai
folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése.
A 2019/2020. nevelési Munkatervek, csoportnaplók, beszámolók tartalmazzák a
évben az alábbiak
tervezett működés megvalósulásának módját. Módszereszerint valósult meg
ket, eszközöket.

4.1.

4.2. A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata
4.2.1.Elvárás
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása.
A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak.
A 2019/2020. nevelési Ebben a nevelési évben újabb kolléga jelentkezett minősíévben az alábbiak
tési eljárásra, nagyvonalakban beszéltük meg a portfólió
szerint valósult meg
készítésének módszereit, különösen a reflexiók fontosságát kiemelve. A pedagógus kolléga már pontosan el tud
igazodni a kompetenciákhoz tartozó indikátorok világában,
pontosan érti azok a portfólióban történő beépítési jelentőségét, fontosságát. Úgy gondolom minden információ átadásra került, felkészülten fog hozzá a portfólió írásához.
OH levelek, KIR
4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata
4.3.1.Elvárás
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.
Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony
az információáramlás és a kommunikáció.
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A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

5.

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális
és papíralapú eszközeivel.
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez
való hozzáférés.
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos
információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.
Az információáramlással néha adódnak hiányosságok.
Ezek többnyire az információ folyamatában történő elakadás miatt vannak. Arra törekedtem, hogy feladatként kijelöljek egy-egy kollégát az információ továbbítására, ami
jobban bevált a korábbi időszakokhoz képest. ezt szeretném a továbbiakban következetesebben folytatni. Illetve email-ben is továbbítom a fontosabb információkat.

Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei
5.1.1.Elvárás
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban
a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek
azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.
A 2019/2020. nevelési Fenntartó, román nemzetiségi intézmények (oktatási, kulévben az alábbiak
turális), orvos, védőnő.
szerint valósult meg
5.2. Az egyes partneri kapcsolatok tartalma
5.2.1.Elvárás
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos
tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik.
Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az
érintett külső partnerekkel.
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú
partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése.
Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósításába az intézmény bevonja külső partnereit.
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény
panaszkezelése.
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A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az önértékelés során a szülők, a fenntartó, a pedagógusok kérdőívek kitöltésével megfogalmazták véleményüket
az intézményünkről, a munkánkról. Az igényeket a következő időszakban folyamatosan figyelembe vesszük, de
túlnyomó többségük elégedettségüket fejezték ki.

5.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről
5.3.1.Elvárás
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon
eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek.
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja
külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális
vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, viszszacsatolják és fejlesztik.
A 2019/2020. nevelési Az intézmény a jogszabályoknak, az SZMSZ-ben leszabáévben az alábbiak
lyozottaknak megfelelően tájékoztatja partnereit. A jogszaszerint valósult meg
bályi változásokat folyamatosan követem, a dokumentumokban szükséges változtatásokat végrehajtom, ill. ellenőrzöm.
6.

A pedagógiai munka feltételei

6.1.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

6.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében
6.1.1.1.Elvárás
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait.
A 2019/2020. nevelési A pedagógiai munka hatékonyságának növelését szakmai
évben az alábbiak
eszközök beszerzésével igyekszünk növelni, biztosítani.
szerint valósult meg
Az infrastrukturális fejlesztést intézményünk megcélozta, A
fenntartó pályázatot nyújtott be tornaszoba építésére. A
TOP. 1.4.1 -16 Foglalkoztatás és az életminőség javítása,
családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése pályázaton 50.000.000 forintot nyert
az intézményünk tornaszoba és az ahhoz szükséges helyiségek kialakítására. Az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság a
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fenntartó közbenjárásának köszönhetően 50.000.000 forinttal támogatta az intézmény egy csoporttal való bővítését
és a hozzátartozó mosdó, öltöző kialakítására. Köszönjük
a fenntartó támogatását, hogy figyelemmel kíséri intézményünk szükségleteit és lépéseket tesz azok fejlesztéséért. A munka ez év áprilisában befejeződött. Külön
köszönöm a kivitelező, Szabó György Úr és csapata lelkiismeretes, együttműködő munkáját!!! A Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által 2018. október végén megjelentetett
NEMZ-KUL-19 kódszámú „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására” elnevezésű pályázaton összesen 1250000 Ft. támogatást nyertünk.
Ebből - Román Hétre 500.000 Ft.,
- Nemzetiségi Családi napra 200.000 ft.,
- Őszi Napra 200000 ft.,
- Nemzetiségi Alkotó- és Barkácsnapra 350.000 ft. kaptunk.

Kiss Szabolcs Úr, a körzetünk helyi önkormányzati
képviselője 100.000 forinttal támogatta a decemberben
megrendezésre került nemzetiségi alkotó és Barkácsnapunkat. Köszönet, hogy figyel ránk és támogat minket!!!

6.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem
szempontjainak érvényesítése (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.)
6.1.2.1.Elvárás
A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és szempontok szerint tervezi és valósítja meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását.
A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan ellenőrzi.
A 2018/2019. nevelési Intézményünk kiemelt feladatként kezeli környezetünk véévben az alábbiak
delmének szükségességét. Óvodánk rendelkezik a szelekszerint valósult meg
tív hulladékgyűjtéshez szükséges külső és belső edényekkel. A kollégák igyekeznek kiemelten kezelni és kialakítani
a gyermekekben a környezettudatos életmódot. Ezt fokozottan figyelemmel kell kísérni, hiszen tudjuk, hogy a sok
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műanyag mennyire mérgezi bolygónkat!!! A jövő generációja nőjön fel ehhez a problémához, ehhez szükséges
a fokozott figyelmünk, amit ebben az évben magaságyások létrehozásával, gondozásával bővítettünk,
gazdagítottunk.
Csoportnapló, munkaterv.
6.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot
igénylő gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, személyiségfejlesztésének tükrében
6.1.3.1.Elvárás
Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen
alapuló intézkedési tervvel.
Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő
fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök.
A 2019/2020. nevelési Sajnos, ebben a nevelési évben sem tudtuk az AYRES teévben az alábbiak
rápiát alkalmazni megfelelő helyiség hiánya miatt!!! A többi
szerint valósult meg
eszközt is csak nagy gondossággal, több felnőtt jelenlétében tudtuk használni, mivel mindent a csoportszobában kelettl megvalósítani, de úgy, hogy onnan sem asztalt, sem
széket kipakolni nem tudunk. Ez a gondunk megoldódott,
átadásra került a tornaszoba. Óriási segítség nekünk felnőtteknek és a gyermekeknek is, hiszen nagyobb térben,
biztonságosan tudják használni a tornaeszközöket, mozgásfejlesztő eszközeinket. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani fenntartónknak, a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzatának és Dr. Kovács József Országgyűlési Képviselő Úrnak!
Fejlesztési tervek, csoportnaplók
6.1.4. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői
6.1.4.1.Elvárás
Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában, az eszközök kihasználtsága, alkalmazásuk nyomon követhető.
A 2019/2020. nevelési Minden csoport rendelkezik saját cd lejátszóval, laptoppal,
évben az alábbiak
amit az óvodapedagógus használ saját ismeretei fejlesztészerint valósult meg
sére és a gyermekek ismereteinek bővítésére, ami a járvány ideje alatt különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen
online formában folyt az óvodai nevelés, próbáltunk segíteni a szülőknek is. Az intézmény projektorral is rendelkezik, amit sokrétűen lehet használni: továbbképzés, ismeretbővítés gyermekeknek, ünnepségek…
Sok szakmai anyagot lehet megtalálni az interneten, amit
jól tudunk hasznosítani mi óvodapedagógusok is és sok ötletet, amit a gyerekekkel tudunk megvalósítani.
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Munkaterv, csoportnapló
6.2.

Szervezeti feltételek

6.2.1. A pedagógus-továbbképzés preferált irányai
6.2.1.1.Elvárás
Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal,
melynek elkészítése a munkatársak bevonásával, az
intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt.
Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat.
A 2019/2020. nevelési Intézményünkben 3 óvodapedagógus vett részt továbbévben az alábbiak
képzésen, amit sikeresen teljesítettek. A továbbképzési
szerint valósult meg
programmal nem volt összhangban a teljesítés, mivel a járvány sok lehetőségtől megfosztott minket.
továbbképzési program
6.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket alkalmazása
6.2.2.1.Elvárás
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt
vesz a szervezeti és kultúra fejlesztésében.
Az intézmény szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. Az intézményi tervek elkészítése az intézmény
munkatársainak és partnereinek bevonásával történik.
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára,
együttműködésére a magas szintű belső igényesség,
hatékonyság jellemző.
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.
Az intézmények munkatársai a továbbképzések tapasztalatait megosztják egymással, belső továbbképzési konzultációs programokat szerveznek.
A 2019/20120. neveEbben a nevelési évben is nagy hangsúlyt fektettünk a csolési évben az alábbiak portnaplók pontos, egységes vezetési módszerére. Tóthszerint valósult meg
Bozga Beáta az intézmény vezető-helyettese folyamatosan segítette és ellenőrizte a csoportnaplók vezetését. A
felvételi és mulasztási naplókat az óvodatitkár havi rendszerességgel ellenőrizte, majd beszámolt az esetleges hibákról. A hibák, hiányosságok javítása, pótlása megtörtént.
A folyamatos jogszabályi változásokról a kollégák szóban,
e-mailban tájékoztatva lettek. A Boldog Óvoda Program
sem tudott úgy megvalósulni, ahogy szerettük volna, hiszen online nem hozza azt a lelki, érzelmi pluszt, amit ettől
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a lehetőségtől kaptunk volna, de nem adjuk fel! Pályáztunk
az ÖRÖKÖS BOLDOG ÓVODA CÍMRE!!!!
Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók.
6.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése
6.2.3.1.Elvárás
Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok
megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő
munka részét képezik.
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait,
nyitottak új hagyományok teremtésére.
A 2019/2020. nevelési A pedagógiai programban, munkatervben szereplő hagyoévben az alábbiak
mányápolást megjelenítő tervek csak részben valósultak
szerint valósult meg
meg, ezek a csoportnaplóban is megjelentek. Ragaszkodunk több éves múltra nyúló hagyományainkhoz, de igyekszünk új, intézményünket még vonzóbbá tevő, új hagyományok bevezetésére.
Pedagógiai program, munkaterv, csoportnapló
6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata. A munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe,
fejlesztésbe (és milyen témákban)
6.2.4.1.Elvárás
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak.
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes
terhelés alapján történik.
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény
helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását.
A 2019/2020. nevelési A munkatervben, SZMSZ-ben meghatározott felelős és haévben az alábbiak
tásköröket minden kolléga igyekezett a lehető legjobban
szerint valósult meg
megoldani, ahol tudtak, még segítették egymás munkáját.
Minden kollégámnak hálásan köszönöm, hogy helyettesítették egymást, mindig szem előtt tartva a gyermekek érdekeit, érzelmi biztonságát. Mint intézményvezetőnek fontos feladatom az egyenletes feladatmegosztás,
köszönöm a BECS- csoport tagjainak, hogy ebben az évben is igyekeztek megfelelni az elvárásoknak, amiben a járvány megakadályozta most őket.
Köszönöm minden óvodapedagógusnak, hogy ilyen
nagyszerű munkát végeztek ebben a nevelési évben is.
Köszönöm!!! Külön szeretném kiemelni Kisné Ruzsa
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Kornélia munkáját, amit a ballagási ünnepség dekorációjának a megálmodása és megvalósítása terén végzett! Gratulálok és köszönöm.
A dajka nénik igyekeztek igényesen végezni sokrétű munkájukat, tiszta óvodánkról, gyermekekről, étkezésről, gondozási feladatok megvalósításáról magas színvonalon gondoskodtak! Köszönöm nekik!
A karbantartónk munkáját dicséri az óvoda egyes részeinek, kreatív megújulása. Köszönöm!!! Az óvodatitkárunk
nagy hozzáértéssel, precízen és takarékosan látta el faladatait. Minden adat naprakészen állt mindenki rendelkezésére!!! Köszönöm a munkáját!!! Pénzügyi előadónk,
aki július 01-től gazdasági vezető, hiszen megkapta
diplomáját, munkáját dicséri, hogy a pénzügyi helyzetünk
kiegyensúlyozott, biztonságos, így intézményünk működőképes volt!!! A pályázatok megírásában, elszámolásában
oroszlánrészt vállalt!!! Köszönöm precíz munkáját!!!
Néha nagyon nehéz volt megfelelni a folyamatosan változó
jogszabályoknak, de munkájára rendkívül igényes kollégánk igyekezett minden információhoz hozzáférni és a jogszabályoknak megfelelően munkáját ellátni. Köszönöm!!!
Munkaköri leírások, munkaterv.
6.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése
6.2.5.1.Elvárás
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük,
érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést.
Az intézmény pozitívan viszonyul a felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok beilleszthetőségét a fejlesztési
folyamatokba.
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a
kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására,
követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés.
A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az óvoda alkalmazottai nyitottak az innovatív eseményekre, programokra, de mindig közös megbeszélés eredménye kell, hogy legyen bármilyen új esemény, bevezetése az óvoda életébe. A munkaközösség- vezető igyekezett a legjobb tudása szerint irányítani a szervezési feladatokat, de nagyon sok segítséget kapott kolléganőitől, különösen Tóth-Bozga Bea helyettes vezetőtől. KÜLÖN KÖSZÖNÖM Kisné Ruzsa Kornélia és Tóth-Bozga Beáta
munkáját!!! KÖSZÖNÖM MINDENKINEK!!!
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Munkaterv, csoportnapló, jegyzőkönyvek.
6.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak
6.2.6.1.Elvárás
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket,
reális képpel rendelkezik a nevelő munka humánerőforrás szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt,
a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok
elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés
kiemelt hangsúlyt kap. A pedagógusok végzettsége,
képzettsége megfelel a nevelőmunka feltételeinek, az
intézmény deklarált céljainak.
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.
A 2019/2020
. nevelési évben az
alábbiak szerint valósult meg

7.
7.1.

Két óvodapedagógus kismama lett, így újabb humánerőforrási feladatok hárultak az intézményre. A kollégákkal
együttműködve sikerült helyetteseket találnunk, akik nagyon hamar beilleszkedtek közösségünkben. Az ötödik
csoport beindítása i új feladatok elé állított minket, de ezt is
sikeresen megoldottuk, a jogszabályoknak megfelelő végzettségű kollégák kerültek hozzánk, akiket nagy szeretettel
fogadtunk és támogattuk őket, hogy minél hamarabb „itthon” érezzék magukat. Egy kollégánk sikeresen befejezte
főiskolai tanulmányait, megszerezte román nemzetiségi
diplomáját, melynek zárógyakorlatát itt teljesítette kitűnő
eredménnyel. Szívből gratulálunk, és sok sikert kívánunk
ezen a csodálatos pályán. Várhatóan július 01-én kezdi
meg két éves gyakornoki időszakát, melyet mentor segíti,
támogatja Kisné Ruzsa Kornélia személyében.
Gyakornoki szabályzat, csoportnapló, gyakornoki füzet.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban
7.1.1.Elvárás
Az intézmény pedagógiai programja összhangban áll
az Óvodai nevelés országos alapprogrammal.
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény
sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait.
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A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

A Margaréta Helyi Pedagógiai Programot folyamatosan felülvizsgáltuk, ebben a nevelési évben is, hogy mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelő legyen. Programunk
összhangban van továbbá az Óvodai nevelés Országos
Alapprogramjával, A nemzetiség óvodai nevelésének
irányelveivel, az SNI óvodai nevelés irányelvével. Igyekszünk a jogharmonizációra! A tanfelügyelet értékelése
alapján a fejlesztendő területekre tervezett, tett lépéseket
átvezettük a pedagógiai programba. Ebben a nevelési év
munkatervében, Pedagógiai Programjában szerepeltetni
kellett a BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMOT, amit szeptember elején vezettünk be a Boldog Óvoda cím elnyerése
után.
Margaréta Helyi Pedagógiai Program, Óvodai nevelés Országos Alapprogramja, A nemzetiség óvodai nevelésének
irányelvei, SNI óvodai nevelés irányelve.

7.2.

A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása, intézményi eredmények

7.2.1.Elvárás

A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását.
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az
éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési
tervekben rögzítésre is kerül.
A tervek nyilvánossága biztosított.
A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai
program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.
A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve,
annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak.
Az nevelést segítő eszközök és a nevelési módszerek
kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.
Az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése.
A testi, a szociális, az értelmi képességek egyéni fejlesztése.
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Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának, önképzésének folyamatos fejlesztése.
Intézményünkben elsődlegesnek tekintjük a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatását, a gyermeket
megillető jogok tiszteletben tartásának erősítését, hogy
minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a
színvonalas nevelésben.
Gyermekközpontú, családias, szeretetteljes légkört teremtünk, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik
szerint neveljük, fejlesztjük.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját figyelembe véve, a pedagógiai programunk a gyermekek
alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra épül. Az
egészséges életmódra nevelést, a környezet tevékeny
megismerését, a kommunikációt hangsúlyozva, biztosítjuk a gyermekek harmonikus fejlődését.
Alapgondolatunk, hogy az óvoda a gyermekek életének
rövid, de jelentős szakaszában a családi nevelést segítő, arra épülő, kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő és korrigáló feladatokat lát el.
Hisszük, hogy a valódi tudás az, amit a gyermek maga
fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el, amelyet később képes alkalmazni, ezért úgy gondoljuk, hogy a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás egyetlen útja.
Hisszük, hogy a gyermek fejlődésének alapja a személyes, bensőséges kapcsolat, mely minden gyermeket
megillet.
A Nemzetiséghez tartozó, a sajátos nevelési igényű
gyermek, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek joga,
hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású
környezetben éljen, fejlődjön.
Valljuk, hogy az erkölcsi, közösségi nevelés alapja, a
gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és
következetes, ám rugalmasan kezelt szokásrendszer.
Fejlődik normarendszere, amely a további fejlődési szakasznak az alapja s egyben a felnőtté válás feltétele.
Ezek az elvek mentén történik a tervezés, megvalósítás.
A továbbképzések célja, hogy a fent említett feladatok
minél hatékonyabban, tudatosabban, szakmailag megalapozottan legyenek megvalósítva.
Óvodapedagógusaink feladata
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•

a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése,
• az ismertek tapasztalati úton történő megszerzéséhez, komplex tevékenységek által,
• megfelelő életvitel, egészséges életmód iránti igény
alakítása (életvitel, napirend, mozgásigény kielégítése),
• anyanyelvi nevelés az egész óvodai életet áthatóan,
• környezettudatos viselkedés megalapozása.
• Kétnyelvű intézményként a román nyelv, a szókincs
bővítése, a hagyományok, népszokások átörökítése, az identitástudat kialakítása- erősítése az elsődleges feladatunk.
Minden óvodapedagógus ezeknek az elveknek a figyelembevételével végzi tervező és megvalósító munkáját.
A csoportnaplók ellenőrzése alkalmával egy-két esetben találkoztam hiányos tervezéssel. A tervezéskor
mindenki a szakmai kifejezéseket helyesen alkalmazza!
A tervezésnek tartalmaznia kell (röviden) a tevékenység
tartalmát, feladatát, célját, módszereit, eszközeit. A tervezés a naplóban pontos és esztétikus legyen!!! A forrásmegjelölés is, a jogszabályoknak megfelelően történjen. Negyedévente értékelés az eltelt időszakról, mit,
hogyan sikerült megvalósítani, esetleg mit lehetne másképpen tervezni, megvalósítani. Nevelési feladatok is
negyedévre kerülnek tervezésre a csoportnaplóban. Az
óvodai felvételi és mulasztási naplóban javítás nem lehet, ezért kérem a kedves kolléganőket, hogy nagyon
figyelmesen és esztétikusan történjen a napló vezetése.
Normatíva ellenőrzéskor ennek kiemelt jelentősége
van, a javítást jogszabály tiltja, büntetés szabható ki! A
jövőben, a megállapított hibákat és hiányosságokat korrigálni kell!!!
Az év során tervezésre került feladatok, a csoportnapló
ellenőrzése alkalmával is meggyőződhettem, hogy kisebb változtatásokkal megvalósításra kerültek.
Minden kollégámnak köszönöm, a nevelési év során, nyújtott magas színvonalú munkáját!!!
Csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, Margaréta PP,
8.

Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai

Alapító okirat szerint ellátott feladat
8.1.adattábla
adat
Alapító okirat szerint ellátott feladat
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óvodai
nevelésben
résztvevő
öszszes
fő

ebből a
többi
gyermekkel együtt
nevelhető
sajátos
nevelési
igényű
gyermekek óvodai nevelése
fő

ebből
nemzetiséghez
tartozók
óvodai
nevelése
fő

Alapító
okirat
szerinti
maximálisan
felvehető
gyermeklétszám

Férőhely kihasználtság
%

napi
nyit
va
tartás
tólig

napi
nyitva
tartási
óra

Óvodai
csoportok
szám
a

2019.10.0
1. adat

100

1

100

114

87,7

11

5

2018.
10.01.
adat

108

1

108

100

108%

11

4

2017.
10.01.
adat

97

2

97

100

97%

6,00
17,0
0
6,00
17,0
0
6,00
17,0
0

11

4

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság
8.2 adattábla
Óvodásgyermekek létszám mutatói 2019/2020. nevelési év
01.szept 01.okt
Óvodás gyermekek létszáma
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám
fő/csoport
SNI-vel felszorzott létszám
sni-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított
csoport átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek létszáma

31. dec

31.
máj

31. aug

100

100

103

107

107

20

20

20,6

21,4

21,4

0

0

1

1

20

20

22,6

21,4

21,4

100

100

103

107

107

0
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Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy létszáma
A tényleges összlétszáma
%
Hátrányos helyzetű gy.
Létszáma:
A tényleges összlétszáma
%
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű
A tényleges összlétszáma
%
A nemzetiséghez tarozók
létszáma
A tényleges összlétszáma
%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

103

107

107

100

100
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A gyermekek adatai
8.3. adattábla
adat
Nem maNemek aránya A gyermekek korösszetétele
gyar állam- fiúk
lányok 3
4
5
6
7 éves
polgárságú
éves éves éves éve
gy léts
száma
2019.10.01.

5

1

4

2

1

0

2

0

2018.10.01.

6

2

4

1

2

4

2

0

2017.10.01

11

5

6

0

4

0

7

0

Az óvodai csoportok adatai
8.4 adattábla
óvodai cso- a cso- szept 1 október máport tí- létszám 1 létjus
port neve
pusa
szám
31
(azosorsz
nos
életkorú,
vegyes)
1.

Maci

2.

Mókus

3.

auSNI
gusztus fő
31

Nemzetiségi fő

részben
osztott
nagycsoport

17

17

19

19

-

19

19

19

22

22

1

23

Katica

nagycsoport

24

24

22

22

-

22

4.

Pillangó

22

22

22

22

-

22

5.

Süni

részben
osztott
részben
osztott

18

18

21

21

-

21
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Felvételi adatok
8.5. adattábla
adat
beiratkozott
gyermekek létszáma

elutasított
gyermekek létszáma

A felvételt nyert
gyermekek létszáma

felvételt
nyert: Nemek aránya
fiúk lányok

Felvételt nyert:A gyermekek korösszetétele

3
4
5
6
7
éve éve éve éve éve
s
s
s
s
s

2019/2020
26
26
10
16 20
3
1
2
nevelési évre
2018/2019
32
32
14
18
27 2
1
2
nevelési évre
A 2017/2018
31
31
20
11
12 14 3
2
nevelési évre
Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel
8.6. adattábla
Adat
Engedélyezett
Óvodai
1 peda- Óvodai csoport- Engedéálláshelyek
csoportgóban foglalkozta- lyezett
száma
ban foglal- gusra
tott felsőfokú
álláshekoztatott
jutó
végzettségű óvo- lyek
óvodape- gyerdapedagógusok száma
dagógumekek létszáma (fő)
sok létlétpedapedaNő
Férfi
technikai
gógus gógiai száma (fő) száma
munkát
közvetlenül
segítő
2019.10.01.

11

7

10+1

9,09

10+1

-

3

2018.10.01.

9

6

8+1

12,6

8+1

-

2

2017.10.01.

9

6

8+1

12,44

8+1

-

3

Intézményvezetés
8.7. adattábla
adat

Óvodavezetés (név szerint)
Óvodavezető Óvodavezető Tagóvodahelyettes
vezető (k)

Tagóvoda-vezető helyettes
(ek)
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2018.08.31. adat

1

1

0

0

2019.08.31. adat

1

1

0

0

2020.08.31. adat

1

1

0

0

Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai
8.8. adattábla
Adat
nevelőmunkát közóvodaóvovetlenül segítő
pszicho- datitlógus
kár
dajka
pedagó-

2019.10.01.

5

2018.10.01.

4

2017.10.01.

4

giai aszszisztens
1

inforudvamatikus ros

konyhás

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

Továbbképzés és pedagógus életpálya
8.9 adattábla
Adat
Veze- Szak- …. pl Ta- Fejlesztő
tői
vizs- nító vég- pedagószak- gával zettség- gusi végvizs- rengel ren- zettséggával delke- delkezők gel renrenzők
létszáma delkezők
dellétlétszáma
kező száma
óvodapedagógusok
létszáma

PED I
sorolt
pedagógusok létszáma

PED II
sorolt
pedagógusok létszáma

Gyakornokok
létszáma

Mentorok
létszáma

2019.01.01.

3

5

-

1

6

3

0

0

2018.10.01.

2

4

-

1

6

1

1

1

2017.10.01.
adat álláshely

2

4

-

1

6

1

1

1
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Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai
8.10. adattábla
adat
Minősítő vizsga
Érintettek
A vizsga idő- A vizsga
neve
pontja
eredménye
2018/2019.nevelési
év
8.11. adattábla
adat

Kozma Adél
2019.05.21.
Minősítő eljárás
Érintettek
Az eljárás
neve
időpontja

2019/2020 nevelési
év

Elért fokozat

Megfelelt

PED I:

Eredménye

Elért fokozat

2019.10.08.

PEDII.

Tóth-Bozga
Beáta

A vezetői feladatmegosztás
8.12. adattábla
adat

Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az
SZMSZ és az éves munkaterv szerint
Intézményvezető heti foglalkozásainak száma
Az intézményvezető-helyettes heti foglalkozásainak száma
Óvodavezető Óvodavezető Tagóvoda-ve- Tagóvoda-vehelyettes
zető
zető helyettes

2019. 10.01. adat

10

24

0

Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása
8.13. adattábla
adat
Szakmai munkaközösség működés
Megneve- A mun- munkakökeletkezése
kaközös- zösségi
zett doség tag- foglalkozá- kumenjainak a son részttum
létszáma vevők létmegneszáma
vezése
2019.09.14.

2019.10.09.

Alkotó
munkaközösség
Őszi nap

11

11

munkaterv

17

17

program
terve

0

iktatószáma

252/2019

Intézményen kívüli
résztvevők
létszáma

0
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2019.12.05.

Mikulás
Ünnepség
az óvodában
Karácsonyi készülődés a
szülőkkel,
megvendégelés
Fenyő Ünnep

17

17

program
terve

17

17

program
terve

17

17

program
terve

2020.02.19.

Farsang

17

17

2020.03.02

Martisor

17

17

2020.03.31.

Martisor

17

17

2020.04.2024.-ig

Nyílt
nemzetiségi hét

17

17

program
terve
program
terve
program Ezek a
terve
programok elmaradtak
a Corona
vírus miatt
program
terve

2020.04.22.

Föld
Napja

17

17

program
terve

2020.04.02.
és 20.

Óvodai
beíratkozás

2

2

2020.05.0607.

Anyák
napja

17

17

Beíratkozáshoz
szükséges dokumentumok
program
terve

2019.05.13.

Apák
napja

17

17

2018.12.19.

2019.12.21.

program
terve
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2019.06.27.

Ballagás

2019.05.21.

17

17

17

17

17

program
terv

17

17

program
terv

Családi
nap
2019.04.29.

2019.04.30.

Nevelés
nélküli
munkanap
Nevelés
nélküli
munkanap

program Első
terve
programunk a
veszélyhezet
megszűnése
után
program
terv

17

Tanköteles gyermekek ellátása
8.14. adattábla
Adat
08.31-ig a az óvodai
6. életévét szakvélebetöltők
mény
létszáma alapján a
fő
gyermek
elérte az
iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettséget,

hatodik
életévét
augusztus 31-ig
betöltő
gyermek
óvodai
nevelésben való
további
részvétele javasolt

szakértői
bizottsági
vizsgálatot
kezdeményez a
gyermek
iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettségének
megállapítása céljából annak
eldöntésére, hogy
az augusztus
31-ig a
hetedik
életévét
betöltött
gyermek

DIFER
mérésben
résztvevők létszáma

DIFER mérés alapján
elérte az iskolába lépéshez
szükséges
feltételt
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részesülhet-e további óvodai nevelésben.

2019/2020

29

-------

5

-

2018/2019

41

27

14

-

2017/2018.
nevelési év

40

23

17

-
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Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma
8.15. adattábla
Adat
A nyolc
a fennSúlyos
gyermek- szülői szer- a fennnapon túl tartó érte- gyerbalesetet vezet, kötartó értegyógyuló sítése
mekbal- követően zösség
sítése
sérüléssel megtöreset
meg tett
képviselője megtörjáró gyer- tént
száma
szükséges részvételét tént
mekbalintézkea tanuló- és
eseteket
dés.
gyermekszáma
baleset kivizsgálásában lehetővé tette
az óvoda
2019/2020 nevelési év
2018/2019 nevelési év

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017/2018 nevelési év

-

-

-

-

-

Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai rendezvények
8.16. adattábla
adat
Óvodai ünnepek, rendezvények
A program A prog- A prograA prog- keletke- A program
megneve- ram fele- mon részt- ramon
zett doértékelése
zése
lőse
vevők létrésztve- kumen(megfelelő
száma
vők lét- tum meg- vagy fejgyerek(gy) száma
nevelesztendő
fő
szülő
zése, ik- terület…
(sz) fő
tatószáma
dátum

dátum

a program forgatókönyve/r
eflexió
Sz…/2014
Ebben a
táblázatban a
8.13-as
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adatok ismétlődnek!!!
dátum
A belső ellenőrzés
8.17. adattábla
adat
Ellenőrzés
A ellenőr- Az ellen- Az ellenőrzés típusa őrzés
zést vétartalma gezte

Az ellen- keletkeőrzött
zett doneve
kumentum megnevezése/ iktatószáma

Folyamatos

tanügyi
csoport- intézmény- Csoportdokumen- naplók
vezető-he- ban doltáció
lyettes
gozó
óvodapedagógusok

2020.08.31.-ig

tanügyi
felvételi
dokumen- és mutáció
lasztási
napló

2020.08.31.-ig

tanügyi
dokumentáció

2020.08.31-ig

munkaközösség
munkatervének beszámolója

csoportban dolgozó
óvodapedagógusok
csoport- intézmény intéz
naplók
vezető
ményvezetőhelyettes
munka- intézmény- munkaközösvezető
közösség veség-vezető
zető

Az ellenőrzés eredménye
(megfelelő
vagy a fejlesztendő
terület)
megbeszélések
követték
az ellenőrzést, hogy
mit kell
másképpen csinálni
Esetleges
hibák kijavítása

intézmény
vezető,
óvodatitkár

beszámolója
alapján
beszámoló

A feltárt
hiányosságok korrigálása
A
leírt
erősségek, hiányosságok
alapján
korrekció,
megerősítés.
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2020.08.31.

Gyermek Beszávédelmi
moló
felelős

Intézmény
vezető

2020.08.31.

Óvoda
pedagógusok

Intézmény- Óvodavezető
pedagógusok

Beszámoló

gyerbeszámek-vé- moló
delmi felelős
Beszámolók

Eljárások
jogszabálynak
megfelelőek.
Kiemelt
feladat,
csoport
szokásszabály
rendszere
az óvodai
PP-nek,
munkatervnek
megfelelő

Segédanyag
Csoportnaplók ellenőrzése-teljeskörű
Felvételi, előjegyzési napló--teljeskörű
Felvételi- mulasztási naplók-teljeskörű
Óvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése-felvételi előjegyzési
napló-teljeskörű
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer- teljes körű
Gyermekbalesetek megelőzése-teljeskörű
SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő munkameghatározott csoportban-teljes körű (ha elláthat az óvoda)
Nemzetiségi kultúra átadása
Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok-teljeskörű
Egészséges életmód, – szúrópróba szerűen
Környezeti nevelés, környezetvédelem- szúrópróba szerűen
Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek- teljes körű
Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció-jelenléti ív,) betartása- technikai dolgozók, pedagógusok- szúrópróba
Óvoda szintű munkaközösség közreműködése a szakmai munka belső ellenőrzésében
Pedagógiai munka megvalósításának ellenőrzése, foglalkozáslátogatás
Pályázati tevékenység
8.18. adattábla
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.
2019/2020

Pályázat kiírója
A Miniszterelnökség
Egyházi,
Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága által
kiírt pályázatokon 4
programra
beadott pályázatunk
nyert

A pályázat
száma

500000

NEMZ-KUL19-0626

NEMZ-KUL19-0653

Kiss Szabolcs Gyula
Város Önkormányzati
Képviselő
Úr támogatása
2017/2018.

Magyarország Kormányának
felhívása. A
TOP. 1.4.1 16

A pályázat
címe

Elnyert
Megpályá- és elszázott összeg molt támogatás:

1., Nemzetiségi Alkotó 700.000
és Barkácsnap
2., Őszi
Nap

350000

Szakmai
anyagok,
irodaszerek

A Fenntartó
pályázott

A TOP.
1.4.1 -16
Foglalkoztatás és az
életminőség
javítása,
családbarát
munkába
állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése pályázat

350000

200000

100.000

50.000.000

50.000.000

50.000.0
00
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Az EMMI
Egyházi,
Nemzetiségi
és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárság

EMET

A fenntartó
közbenjárására kapott
támogatás

NEMZ-KUL18-0559
. Az EMMI által „Nemzetiségi kulturális
kezdeményezése
2018.
évi költségvetési támogatása”

2016/2017

EMET

1

Az EMMI
Egyházi,
Nemzetiségi és Civil
Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárság infrastruktúra
fejlesztésére támogatás (nem
pályázat)
. Az EMMI
által „Nemzetiségi kulturális kezdeményezése 2018.
évi költségvetési támogatása”
A román
nemzetiségi
kultúra ápolása, a népi
hagyományok átörökítése a Románvárosi
Óvodában

50.000.0
00

400.000 forint támo400.000
gatást
forint
nyert el

A nemzetiségi civil
szervezetek
2017. évi
4.085.000
költségvetési támogatása

1.600.00
0
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Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás
8.19. adattábla
adat
Szakmai továbbképzések
Akkreditált nem akk- Tanúsítvá- Intézmétovábbreditált
nyok
nyi belső
képzéstovább- száma
tudásben részt- képzémegoszvevők lét- sen
tás progszáma
résztveramok
vők létszáma
száma

Az intézményi belső
tudásmegosztó programon
résztvevők
száma

A nevelőmunkát közvetlenül
segítők
továbbképzésen
résztvevők
száma
pedagógiai aszszisztens,
dajka

2019/2020

3

-

1

2

9

6

2018/2019

5

4

5

2

9

6

2017/2018 ne- 5
velési év

-

5

2

9

6

Intézményi dokumentumok
8.20. adattábla
sors A dokuElőter- Az előVéleméz
mentum
jesztő
terjesz- nyezők
megnevetés ideje köre
zése
Pedagógus Önértékelés 3
db.
Intézményi
Önértékelés
Vezetői
Önértékelés

A dokuHatálymentum el- balépés
fogadásá- ideje
nak dátuma

Iktatószám

BECS

-

-

-

-

-

BECS

-

-

-

-

-

BECS

-

-

-

-

-
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továbbképzési program
Beszámoló

intézményvezető
Intézményvezető
munkaterv intézményvezető
munkakömunzösségi kakömunkaterv zösség
vezetője
továbbkép- intézzési progményram
vezető
beiskoláintézzási terv
ményvezető

2019.02
.06.

közalkalmazottak

2019.02.0
6.

2019.02
.06.

103/201
8

2017.06
.29.

közalkalmazottak

2017.06.2
9.

2017.06
.29

216/201
7

2016.09
.14.

közalkalmazottak

2016.09.0
14.

2016.09
.14.

286/201
6

2016.09
.14.

óvodapedagógusok

2016.09.1
4.

2016.09
.14.

286/201
6

2013.03
.12.

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

2013.03.1
2.

60/
2013

PP

2018.
08.16.

2018.08.1
6.

2017.09
.14.

óvodapedagógusok az
intézmény vezető jóváhagyásával
közalkalmazottak

2013.03
.12. (5
éves)
2019.09
.01.
2020.08
.31.
2018.09
.16.

2017.09.1
4.

2017.09
.14

2791/2017

2018.
06.29.

közalkalmazottak

2018.
06.29.

2018.09
.18.

közalkalmazottak

2018.09.1
8.

2018.
06.29.
2018.09
.18.

2019.06
.13.

közalkalmazottak

2019.06.1
3.

2019.06
.13.

munkaterv
intézményvezető
Beszámoló

óvodapedagógusok

intézményvezető
intézményvezető
munkaterv intézményvezető
Beszámoló intézményvezető

2019.03
.12.

A fenntartóval való kapcsolat
8.21. adattábla

2019.03.1
2.

68/2019

271/201
8

2541/2018
3201/2018
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sorsz A működés formája
Közgyűléseken
való részvétel

Tartalma

Résztvevők
köre

Keletkezett
dokumentum

Iktatószám

Vezető

A gyermeki fejlődés nyomon követése
8.22. adattábla
sorsz. A gyermeki fejlőA dokuÉrintetek
dés nyomon kömentáció
száma
vetése az alábbi
tartalma
dokumentáció
szerint történt a
2018/2019. nevelési évben
gyermekek egyéni Anamnéfejlődési dokuzis és az
mentációja
óvodába
lépéstől a
fejlődés folyamatos
nyomon
követése,
dokumentálása
szülő tájékoztató
Anamnéa gyermeki fejlőzis és az
dés nyomon-köóvodába
vető dokumentálépéstől a
ció. alapján
fejlődés folyamatos
nyomon
követése,
dokumentálása

Keletkezett
dokumentum db
száma

A dokumentáció készítésében
résztvevők
köre

(megj:
ahány óvodás van)

Gyermekenként 1 db.

óvodapedagógusok

(megj:
ahány óvodás van) és
a gyermekek egyik
szülője

gyermekenként 1 db.

óvodapedagógusok

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás
8.22. adattábla
adat
A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás
A kapcso- A prog- A prograkeletke- keletkelattartás
ram fele- mon részt- zett do- zett doformája
lőse
vevők létkumenszáma
tum

A program
értékelése
(megfelelő
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szülő (sz)
fő

megnevezése,

kumentum iktatószáma

vagy fejlesztendő
terület…

keletkezett dokumentum
megnevezése,

keletkezett dokumentum iktatószáma

Az információ
áramlás
értékelése
(megfelelő

Szülői ér- intéztekezlet
ményvezető,
óvodapedagógusok
2019.11.14.
Szülői ér- intéztekezlet
ményvezető,
óvodapedagógusok
2020.02.13.
Szülői ér- intéztekezlet
ményvezető,
óvodapedagógusok
Elmaradt a jár- Szülői ér- intézvány miatt
tekezlet
ményvezető,
óvodapedagógusok
2020.06.04.
Az újonintéznan beményíratvezető,
kozott
óvodagyermepedagókek szülei- gusok
nek értekezlet
2019.09.24.

Külső-belső információáramlás
8.23. adattábla
adat
Külső-belső információáramlás
A feleAz inforA tartalma
lőse
máció
áramlás
formája

Intézmény neve: Románvárosi Óvoda
55
Címe: 5700 Gyula, Galamb u. 16 sz.
OM azonosítója: 028076
vagy fejlesztendő
terület…
dátum

óvodavezetői utasítás

intézményvezető

aktuális
feladat

dátum
az intézményben szervezett
programok
előtt, szükség
szerint

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI KOORDINÁCIÓS

dátum
az intézményben szervezett
programok
előtt, szükség
szerint

TECHNIKAI DOLGOZÓK
KOORDINÁCIÓS

2019.10.2830.

MEGBESZÉLÉSEK
SZERVEZÉSE

MEGBESZÉLÉSEK
SZERVEZÉSE
nevelési
intézértekezlet ményvezető

1.,Román
hét
tapasztalatai, ballagási ünnep,
családi nap
megszervezése, feladatok kiosztása
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A vezetői döntés előkészítés
8.24. adattábla
adat
Vezetői döntés előkészítés
A döntés A feleA tartalma
előkészí- lőse
tés formája

dátum
Szükség szerint

keletkezett dokumentum
megnevezése,

keletkezett dokumentum iktatószáma

A döntés
előkészítés értékelése (megfelelő vagy
fejlesztendő terület…

keletkezett dokumentum
megnevezése,

keletkezett dokumentum iktatószáma

értékelése
(megfelelő
vagy fejlesztendő
terület…

a helyzet- a feltől függő adattól
függ

A belső önértékelési rendszer
8.25 adattábla
adat
A belső önértékelési rendszer
Az önérté- A feleA tartalma
kelés for- lőse
mája

Két pedagógus ön- BECS
értékelése
8 kompetencia
mentén

A folyamat
a CORONA
VÍRUS miatt megszakadt!!!

Intézmény neve: Románvárosi Óvoda
57
Címe: 5700 Gyula, Galamb u. 16 sz.
OM azonosítója: 028076

Intézmény neve: Románvárosi Óvoda
58
Címe: 5700 Gyula, Galamb u. 16 sz.
OM azonosítója: 028076

Intézmény neve: Románvárosi Óvoda
59
Címe: 5700 Gyula, Galamb u. 16 sz.
OM azonosítója: 028076
Az óvoda-iskola átmenet támogatása
8.26 adattábla
adat
Az óvoda-iskola átmenet támogatása
A formája Tartalom Felelős
Létszám
szülő
(sz) fő
gyerek
(gy) fő

dátum

dátum

keletkezett dokumentum,
megnevezése
iktatószáma

Értékelése
(megfelelő
vagy fejlesztendő
terület…
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Külső kapcsolatok
8.27. adattábla
adat
Külső kapcsolatok
Külső
A kappartner
csolat
formája

dátum
Romániai partneri
A nevelési é
Óvodák(
szakmai
folyamán több Nagysza- kapcsoalkalommal
lonta, Be- lat
lényes,
Arad)
Méhkerék

Felelős

Résztve- A keletvők lét- kezett
száma
dokumentum
megnevezése,
iktatószáma

Intézmény- 11
vezetők

értékelés
(megfelelő
vagy fejlesztendő
terület…

Fényképek

dátum
Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés)
8.28. adattábla
sorsz Az eszközfejlesztés hely- Eszköz megnevedarabÉrtéke
színe
zése
száma
1.

óvoda

2.

óvoda

elektromoshálózat
felújítása
felhalmozásra átadott pénzeszköz

1
3 részletben

413.657
7.395.518
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Gyermekvédelmi feladatok
8.29. adattábla
adat
Gyermekvédelmi feladatok
Tevékeny- Tartalom Felelős
ség

Ebben az évben nem volt
olyan eset,
amit jeleznünk kellett
volna

Jelzőrendszeri
megbeszélésen
való részvétel

A résztvevők
létszáma
szülő
(sz) fő
pedagógus (p)
fő

A keletkezett
dokumentum
megnevezése,
iktatószáma

Gyermekvédelmi felelős

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
8.30. adattábla
Ha alapító okirat szerint ellátnak ilyen gyermeket, akkor kell kitölteni!
adat
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Tevékeny- Tartalom Felelős
A részt- A keletség
vevők
kezett
létszáma dokuszülő
mentum
(sz) fő
megnepedagó- vezése,
gus (p)
iktatófő gyer- száma
mek (gy)
Ebben a nevelési évben
nem volt SNI-s
gyermekünk

Értékelés
(megfelelő
vagy fejlesztendő
terület…

Értékelés
(megfelelő
vagy fejlesztendő
terület…
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PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, képviselet)
8.31. adattábla
adat
PR, marketing feladatok
Tevékeny- Tartalom Felelős
Keletke- A résztség
zett do- vevők létkumen- száma
tum
megnevezése
2020. márcus- intézmé- beiratintézáprilis hónap- nyünk
kozásményveban faceboo- népszerű- hoz inzető
kon
sítése
formáció
átadás,
óvoda
bemutatása

interneten hirdetés
megjelenése

Értékelés
(megfelelő
vagy fejlesztendő
terület…

az intézmény
dolgozói,
gyermekei

E tevékeny-ségünk nagyon jól
sikerült,
hiszen 33
gyermek
iratkozott
intézményünkbe!!
!

keletkezett dokumentum iktatószáma

Értékelés
(megfelelő
vagy fejlesztendő
terület…

Egyéni
fejlesztési tervek

Valamennyi speciális kompetencia

Tehetséggondozó programok, tevékenység
8.32. adattábla
adat

A nevelési év
folyamán

Tehetséggondozó programok, tevékenység
Tevékeny- Tartalom Felelős
A résztség
vevők
létszáma
szülő
(sz) fő
pedagógus (p)
fő gyermek (gy)
gyermekülönóvodapekeknek
böző
dagógusok
meghirde- techniká-

Óvodapedagógusok,
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tett pályázatokon
való részvétel

Célunk
az általános alapok fejlesztése,
a tehetséges gyermekek felismerése,
fejlődésük
elősegítése és támogatása.

val készített
gyermekmunkák

Óvodánkban
a tehetséges
gyermekek fejlesztését
a gyermekek
közötti
különbségeket
figyelembe
vevő differenciált
foglalkoztatással,
egyéni
fejlesztéssel
tudtuk,
tudjuk
megvalósítani.

tehetséges
gyermekek

alapja az
alkotó képesség,
és a megfelelő tehetség.
Ahányféle
speciális
kompetencia, annyiféle tehetség is létezik.
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Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
8.33. adattábla
adat
Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
Tevékeny- Tartalom Felelős
A részt- keletke- Értékelés
ség
vevők
zett do(megfelelő
létszáma kumenvagy fejszülő
tum, ikta- lesztendő
(sz) fő
tószáma terület…
pedagógus (p)
fő gyermek (gy)
2020.03.22.

2020.04.22.

Víz világ- a városi
napja
rendezvény elmaradt a
Vírus miatt, de
online
feldolgozásra került a
téma
A Föld
A Vírus
napja
miatt
csal online és
az ügyeletben
résztvevő
gyermekeknek
az intézményben.

óvodapedagógusok

az óvoda fotók
összes
gyermeke,
óvodapedagógusa,
szülők

óvoda dol- az
gozói
óvoda
összes
dolgozója és
gyermeke

fotók

Megerősítettük a
gyermekekben a
környezetünk védelmének
fontosságát.
Megerősítettük a
gyermekekben a
környezetünk védelmének
fontosságát. Mit,
miért teszünk, okokozati
összefüggések
környezetünk fokozott megóvása,
egészsé-
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2020.05.10.

óvoda dolMadarak, Madafák napja rak meg- gozói
figyelése, virágok ültetése,
magas
ágyás
beültetése palántákkal, folyamatos
gondozás

2019-2020 ne- egész évvelési év
ben igyekeztünk
sok időt
eltölteni a
szabadban, az
óvoda udvarán, sétáltunk, kirándultunk

egészségünk
megóvása

Az intézmény
összes
gyermeke és
az öszszes dolgozó

óvoda dol- Az ingozói
tézmény
összes
gyermeke és
az öszszes dolgozó

ges életmódra nevelés.
fotók
Környezetünk
élővilága
különös figyelmet
igényel,
életmódunkkal
befolyásoljuk az
élővilágottudatosítás a gyermekekben. Gondoskodás,
ápolás
szükségességének megtapasztalása.
fotók, vi- Tudatosídeó film tás a gyermekekben, hogy
mennyire
fontos az
egészséges életmód, miért
s mit kell
tennünk
ennek érdekében.

A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
8.34. adattábla
adat
A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
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Az előző táblában összevontan kezeltem és dokumentáltam a
két pontot,
fontos területet.

Tevékeny- Tartalom Felelős
ség

A résztvevők
létszáma
szülő
(sz) fő
pedagógus (p)
fő gyermek (gy)

cserepes
virágok,
virágoskert ápolása, magas ágyások gondozása,
madáretető
gondozása, a
környezet
rendjének
megőrzése, a
csoportszoba,
mellékhelyiségek
rendjének,
esztétikumának
folyamatos figyelemmel
kísérése,
az udvar
tisztaságában,
rendbetartásában,
szépítésében
folyamatos rész-

Az intéz- fotók
mény
csoportösszes
naplók
gyermeke és
az öszszes dolgozó

A környező világ megismerésének
egyik része,
a
növények és
állatok
fejlődésével,
gondozásával,
védésével való
ismerkedés.
Eközben
számtalan közvetlen tapasztalatot szereznek,
fejlődnek
készségeik. A
környezetgondozás
feltételeit
a
csoportszobában és
az udva-

E feladatot
több tudatossággal
lássák el a
pedagógusok és legyenek segítségükre
a dajka nénik is. Fontos a minta,
amit a gyermek követ,
hiszen amit
lát és tapasztal a
környezetétől, azt magáévá tudja
tenni, természetesen éli meg
a környezettudatos
életmódot.

keletkezett dokumentum, iktatószáma

Értékelés
(megfelelő
vagy fejlesztendő
terület…

Ehhez
arra van
szükség,
hogy nyugodt, békés körülmények
között
módja legyen
szemlélődni az öt
körülvevő
világ rejtelmeiben,
s minden
érzékével
megtapasztalhassa azt.
Felhívjuk
a figyelmet arra
hogy a természet
látszólagos nyugalma mögött folyamatos változás rejlik.
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vétel. Szelektív hulladékgyűjtés a csoportszobában és az
udvaron
is.

ron egyaránt
megteremtjük,
az
évszak
adta lehetőségeket kihasználjuk.

Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
Ha alapító okirat szerint ellátnak ilyen gyermeket, akkor kell kitölteni!
8.35. adattábla
adat
Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
Tevékeny- Tartalom Felelős
A részt- keletke- Értékelés
ség
vevők
zett do(megfelelő
létszáma kumenvagy fejszülő
tum, ikta- lesztendő
tószáma terület…
(sz) fő
pedagógus (p)
fő gyermek (gy)
2019.12.05.

Ünnep
megszervezése,
megvalósítása

2019.12.17

program
megszervezése,
megtartása

Szent
Miklós
Ünnepe
az Óvodában
ezen a
napon
érkezett
meg a
Télapó
Karácsonyi
készülődés a
szülőkkel, megvendégelés

Óvodapedagógusok

Az intézmény
összes
dolgozója,
gyermeke.

Óvoda dol- Az ingozói
tézmény
összes
dolgozója,
gyermeke.
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2020.03.
01.

2020.03.
29.

2020.04. 2024

2020.05.

2020.05.

2020.05.

program
megszervezése,

Martisor

Óvoda dol- Az ingozói
tézmény
összes
dolgozója,
gyermeke.
program Martisor Óvoda dol- Az inmegszergozói
tézmény
vezése,
összes
megtardolgotása elmazója,
radt a vígyerrus miatt
meke.
program
román
Óvoda dol- Az inmegszer- hét
gozói
tézmény
vezése,
összes
megtardolgotása elmazója,
radt a vígyerrus miatt
meke.
progAnyák
Óvoda dol- Az inram meg- napja
gozói
tézmény
szerveösszes
zése,
dolgomegtarzója,
tása elmagyerradt a vímeke.
rus miatt
progApák
Óvoda dol- Az inram meg- napja
gozói
tézmény
szerveösszes
zése,
dolgomegtarzója,
tása elmagyerradt a vímeke.
rus miatt
progCsaládi
Óvoda dol- Az inram meg- nap
gozói
tézmény
szerveösszes
zése,
dolgomegtarzója,
tása elmagyerradt a vímeke.
rus miatt
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2020.06.
27.

program megszervezése,
megtartása

Ballagás

Óvoda dol- Az ingozói
tézmény
összes
dolgozója,
gyermeke.

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése
8.36. adattábla
adat
Tehetséggondozó programok, tevékenység
Tevékeny- Tartalom Felelős
A részt- keletke- Értékelés
ség
vevők
zett do(megfelelő
létszáma kumenvagy fejtum, ikta- lesztendő
tószáma terület…
A védőnő
rendszeresen
ellenőrizte a
gyermekeket

tisztasági tisztaszűrés
sági

Óvodavezető, óvodapedagógus, védőnő

összes
gyermek

-

Státuszvizsgálatot minden
gyermeknél elvégezte a házi
orvos, de a
szülő vitte el a
gyermekeket.
Intézményi motivációs rendszer működtetésének értékelése
8.37. adattábla
adat
Intézményi motivációs rendszer működtetésének értékelése
Tevékeny- Tartalom Felelős
A részt- keletke- Értékelés
ség
vevők
zett do(megfelelő
létszáma kumenvagy fejtum, ikta- lesztendő
tószáma terület…
IntézméAz álta- intézmény- az óvoda
nyünkben lános fel- vezető
dolgozói
célom,
adatokon
hogy
túl, kibelső

Kiemelkedő munkavégzés,
plusz fel-
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igénnyé
váljon a
kiemelkedő munkavégzés.
Ez egy
nagyon
nehéz feladat, de jó
gazdálkodással, a
lehetőségekhez
képest
igyekszem,
mint intézményvezető, forrást találni
a kiemelkedő
munka értékelésére.

emelkedő
munkavégzést
értékelem.

adatok elvégzése,
ötletek értékelése
az intézmény vonzóvá tétele érdekében.

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
8.38. adattábla
adat
A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
Tevékeny- Tartalom Felelős
A részt- keletke- Értékelés
ség
vevők
zett do(megfelelő
létszáma kumenvagy fejtum, ikta- lesztendő
tószáma terület…
2020.05.25.től

Az óvoda
udvarán
szabadidős tevékenységek szervezése.

Minél
Az óvoda
színedolgozói
sebb,
kreatívabb ötletek
megvalósítása. A

Az intéz- Csoportmény
naplók
összes
dolgozója és
az óvodába
járó

Még tart a
nyári időszak, de
úgy gondolom,
hogy sok
lehetőség
áll a gyerekek
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nyári hőség enyhítése
érdekében párakapu
beindítása, a
gyermekek nagy
örömére

gyermekek.

előtt, hogy
tartalmasan töltsék
el a nyári
időszakot
is.
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9. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése.

A Nevelő Testület értékelése
Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése
-2019-2020
Intézményvezető neve: dr. Csotye Jánosné
1. A nevelési,- tanulási, -fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézményvezető a nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat eredményességét, a gyermekek
fejlődését minden lehetséges eszközével fejleszti.
A mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési, ismeretszerzési, tanulási-tanítási
folyamatokat permanens innovációval valósítja meg.
Fontos szerepet kap a napi gyakorlatban a fejlesztő célú értékelés, visszajelzés.
Beszámolót kér a gyermek megfigyeléséről, és a helyben szokásos méréseken alapuló egyéni
fejlődés változásáról és elvárja, hogy tapasztalatokat felhasználják a gyermek fejlesztése
érdekében.
Az intézményvezető nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a pedagógiai programban
megfogalmazott és alkalmazott módszerek, valamennyi gyermek igényének megfeleljenek, és
hozzájáruljanak a fejlődésükhöz.
Megjelenítjük az intézményen belül kialakított értékelés közös alapelveit, amelyet fejlesztő
jelleggel megjelenítünk munkánkban.
A differenciálás és az adaptivitás, az intézmény nevelési, képességfejlesztési gyakorlatában
az óvodapedagógusok és a fejlesztő szakemberek összehangolt munkájával valósul meg.
Napi szinten bekapcsolódik és koordinálja az intézményvezető az intézmény innovációs
tevékenységébe.

.
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2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézmény jövőképét a mindenkori szabályok figyelembe vételével alakítjuk ki.
Az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal összhangban van.
Az intézményvezető a mindennapi kommunikációja az intézmény közös értékekein alapul,
amely által a vezetői jövőképét, céljait valósítja meg.
A képzési struktúrát, képzési specialitásokat intézményt érő kihívásokat napra készen alakítja,
módosítja, változtatja.
Az óvoda célja elérése érdekében az intézményvezető különböző stratégiai lépéseket tesz
meg.
Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja
azok megvalósítását értékelését, továbbfejlesztését.
Azokhoz a területekhez, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szorulnak, az azonosításokat követően- megoldási lehetőségeket dolgoz ki.
Napra készen tájékoztatja az intézmény nevelőtestületét az óvodapedagógiában megjelenő
változások értelmezésével kapcsolatban.
Folyamatosan informálja, tájékoztatja a kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő
változásokról és lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre.
A környezete felé-, és a változásokra nyitott szervezetet igyekszik megteremteni.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és fejleszthető területeinek meghatározása
napra kész kommunikáció által történik.
Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményeire, elfogadja a kollektív
javaslatait, ötleteit.
Hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli, önértékelése reális, erősségeivel jól él.
A szervezeti célok elérése érdekében az intézményvezető folyamatosan fejleszti önmagát,
napra kész a különböző jogi változásokra.
Az intézményvezető kommunikációja hatékony, eredményes, célratörő.
Fontosnak tartja a nevelőtestület tagjai és önmaga fejlesztését.
A vezetői programjában leírt célok, feladatok időarányosan teljesülnek, figyelembe véve az
esetleges változásokat, átütemezéseket, valamint jogi változásokat.
Folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, tervezésében, végrehajtásában a vezetői
programjában leírtakat.

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A vezetési feladatokat, az intézményvezető vezetőtársaival, kollégáival, - munkaköri leírásoknak megfelelően- a mindenkori napi szükségleteknek és aktualitásoknak megfelelően osztja
meg.
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A pedagógusok ellenőrzésében és értékelésében az intézményvezető személyesen, a
látogatások alkalmával vesz részt.
Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének
erősségeire összpontosít.
Az intézményvezető különböző, innovatív szakmai módszerekkel inspirálja, motiválja
munkatársakat és a gyermekeket.
Az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre épülő –kollegiális
együttműködést, hatékony csapatmunkával valósítja meg.
A különböző továbbképzésekkel biztosítja, a nevelőtestület szakmai fejlődését
Alkalmat ad az óvodapedagógusok személyes szakmai céljaik megvalósítására támogatja
munkatársait terveik és feladataik teljesítésében.
A rendelkezésére álló humánerőforrással - a lehetőségeihez mérten- jól gazdálkodik.
A pedagógusokat szükség szerint vonja be az intézményi döntéshozatali folyamatba.
A nyugodt munkavégzésre alkalmas légkör érdekében, pozitív klímát és támogató kultúrát
teremt meg.
Az egymástól való tanulás és a közös célok elérése érdekében, belső tudásmegosztó
fórumokat működtet.
Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (pl: intézményi
önértékelésre),
Vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team munkában.
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályzók változásait.
Folyamatosan tájékoztatja az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges
jogszabályi változásokról.
A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.
Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra.
A pozitív kép kialakítása és folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs
eszközöket, csatornákat működtet.

Gyula, 2020.06.29.

ÓVODAVEZETŐ NEVE:

Dr. Csotye Jánosné

ÓVODAVEZETŐ ALÁÍRÁSA:

…………………………………
P.H.
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A Románvárosi Óvoda irattárában ............................iktatási számú jegyzőkönyv található,
mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta 2019-2020 nevelési év beszámolóját.

Kelt: Gyula, 2020. ……………………………...

…………………………….
fenntartó
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Az óvoda irattárban a kinyomtatott és aláírt példányt kell irattárazni.

Felhasznált irodalom:
Hatály: 2015.VI.15. , 2016. VII. változásai
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
Hatály: 2015.VI.15.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1
Módszertani segédanyaghoz
Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Az emberi erőforrások minisztere által elfogadott óvodai tájékoztató anyag felhasználásával készült útmutató
Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés
Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA

•
•

módosítani szükséges a szervezeti és működési szabályzatot az alapfeladatot érintően
kormányzati funkciók szerinti besorolással;
ki kell egészíteni a hivatal és a Dokumentációs Központ között létrejött
munkamegosztási megállapodást az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontban előírt belső
szabályzat készítési kötelezettséggel.

Az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályzatát a mellékelt tartalommal becsatoljuk, és
kérjük annak szíves elfogadását. (I. határozati javaslat)
A hivatal szervezeti és működési szabályzatát a Magyar Államkincsár jelzései alapján
kiegészítettük, illetve néhány ponton további pontosításokat javaslunk (a módosítási
javaslatokat piros színnel jelöltük).
Ilyen rendelkezések: a kiadmányozással és a
helyettesítéssel, a hatáskörgyakorlás módjával, a külső és belső kapcsolattartási módokkal
kapcsolatos szabályok. (II. határozati javaslat)
A hivatal és Dokumentációs Központ közötti együttműködési megállapodást a III. határozati
javaslatban foglalt tartalommal javasoljuk kiegészíteni, amely arról szól, hogy a szervezetek a
jogszabály szerinti belső szabályzat készítési kötelezettségüknek eleget tesznek.
Kérem a Tisztelt Közgyűlés tagjait, hogy a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjen.
I.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzatának Vagyongazdálkodási szabályzatát a határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
A Vagyongazdálkodási szabályzat 2020. október 1. napján lép hatályba.
Felelős: elnök, hivatalvezető
Határidő: értelem szerint.
II.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
A szervezeti és működési szabályzat módosítása 2020. október 1. napján lép hatályba.
Felelős: elnök, hivatalvezető
Határidő: értelem szerint.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzat Hivatala és a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzat Dokumentációs és Információs Központ között 2019. október 3. napján
megkötött Munkamegosztási megállapodást, amelyet a közgyűlés a 118/2019. (X.2.) sz.
MROÖ határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint kiegészíti:
A megállapodás XIV. vegyes rendelkezések fejezet 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„A Hivatal és a Dokumentációs Központ megállapodnak abban, hogy az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontban
előírt belső szabályzatok elkészítésének kötelezettségét oly módon teljesítik, hogy a Hivatal
elkészíti a szabályzatokat, amelyeket véleményeztetésre átad a Dokumentációs Központ
számára. A Hivatal belső szabályzatainak hatályát ki kell terjeszteni a Dokumentációs Központ
működésére is.”
A kiegészítés 2020. október 1. napján lép hatályba.
Felelős: Dr. Bálint Anna hivatalvezető, Vetróné Negreu Mariana intézményvezető
Határidő: értelem szerint.
Gyula, 2020. szeptember 14.
Kozma György
elnök

A …../2020.(IX. .) sz. MROÖ Közgyűlési határozattal elfogadott

Magyarországi Románok Országos Önkormányzat
Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzata
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg és rendeli
alkalmazni:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
2.

3.
4.

Az intézmény neve: Magyarországi Románok Országos Önkormányzat
Hivatala
Alapítás éve:

2009.

Alapító szerve:

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Székhelye:

5700 Gyula, Eminescu u. 1.

Szakágazat száma: 841108

5.

Felügyeleti szerve: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

7.

Működési területe: országos

6.
8.

9.

10.
11.
12.

Jogállása:

önálló jogi személy

Költségvetési gazdálkodási jogköre: költségvetési szerv

Vállalkozási tevékenysége: nincs

Vagyona:
A rendelkezésre bocsátott, ingyenesen használatába adott önkormányzati
tulajdonban lévő vagyon, amit a költségvetési szerv tart nyilván.
Alapító okirat száma és kelte:
- 68./2015.(II.12.)sz. MROÖ határozat
- 2015. február 12.

13.

Tevékenységének forrásai:
- intézményi működési bevételek;
- igazgatási bevételek, költségvetési támogatás.

14.

A költségvetés végrehajtására szolgáló azonosítók:

a.) Fejezetszám:
b.) Az államháztartás szakágazati rendje
szerinti besorolás:
c.) A kormányzati funkció szerinti
besorolás:
d.) Bankszámlaszám
e.) Költségvetési intézményi törzsszám:
f.) Adóazonosító szám:
15.

I.
841108
011140

10402623 – 50526680 - 65801006
771302
15771308-1-04

Az Önkormányzati Hivatal képviselete:
A Hivatalt a hivatalvezető, illetve a hivatali titkár, vagy a hivatalvezető által
írásban meghatalmazott dolgozó képviseli.
II. Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPFELADATAI

1. A hivatal az országos önkormányzat szerveként előkészíti és végrehajtja annak
határozatait, ellátja a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat (a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 122. §.(1) bekezdés).
Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának az önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos feladatai különösen:
- a testületi és átruházott hatáskörben meghozott tisztségviselői határozatok
végrehajtása,
- a költségvetési szervi gazdálkodás szerinti feladatok ellátása,
- az Njtv. szerinti ideiglenes kezelői feladatok ellátása.

Az ideiglenes kezelői feladatokat a nemzetiségi önkormányzat megszűnésekor a
jogutódlás megtörténtéig a megszűnt települési, területi nemzetiségi önkormányzat
tulajdonát képező összes ingó és ingatlan vagyon, vagyoni értékű jog tekintetében az
országos nemzetiségi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat megszűnése
esetén az országos nemzetiségi önkormányzat hivatala látja el (Njtv. 139. §. (1)
bekezdés).
2.) Az önkormányzati hivatal
a) vezetői döntés alapján, a közgyűlés tevékenységével kapcsolatban:
- előkészíti a testületi előterjesztéseket, határozat-tervezeteket, vizsgálja azok
törvényességét, és pénzügyi megalapozottságát,
- nyilvántartja a közgyűlés határozatait, azok végrehajtásáról folyamatosan
tájékoztatja a döntéshozót;
- gondoskodik a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról,
- szervezi a közgyűlés ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtását,
ellátja az ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat,
- ellátja a közgyűlés munkájával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs és egyéb
teendőket.
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b) Ellátja a közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatos feladatokat. Ennek
keretében:
- biztosítja az ügyviteli teendők ellátását,
- egyeztet a bizottsági elnökökkel a tárgyalandó napirendekről;
- előkészíti a bizottságok elé kerülő anyagokat (előterjesztés, javaslat, jelentés,
beszámoló, kérelmek),
- szervezi a bizottsági döntések végrehajtását.

c) a képviselők munkájának támogatása során:
- elősegíti a képviselők jogainak, kötelezettségeinek teljesítését, gyakorlását,
- közreműködik a képviselők tájékoztatásában,
- köteles a képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a
szükséges felvilágosítást megadni.

d) az elnök, elnök-helyettes(ek) és tanácsnok(ok) munkájával kapcsolatban:
- segíti a közgyűlés munkájával összefüggő tisztségviselői tevékenységet, továbbá a
tanácsnoki feladatok ellátását,
- az önkormányzati döntéseket előkészíti, szervezi, és ellenőrzi azok végrehajtását.

e) az elnökkel való egyeztetést követően részt vesz az intézményekkel kapcsolatos
felügyeleti, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, segítve azok munkáját.
Előkészíti az intézményvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntéstervezeteket.

f) a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézménygazdálkodás-ellenőrzési
tevékenységi körében:
- gondoskodik a gazdálkodás megszervezéséről, beleértve a létszám- és
bérgazdálkodást, valamint az intézményi pénzellátást,
- összehangolja az intézményi tervezést, ellenőrzi az intézményi gazdálkodást,
- előkészíti a beruházási, felújítási feladatokat és segíti az intézmények ez irányú
munkáját,
- működteti a számítástechnikai-informatikai rendszert,
- gondoskodik az önkormányzat költségvetésének tervezésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- gazdálkodik a hivatal részére megállapított költségvetési előirányzatok keretein
belül
- működteti az önkormányzat belső ellenőrzési rendszerét.

g) ellátja a közgyűlés kapcsolatrendszerének működését elősegítő feladatokat (sajtó,
nemzetközi ügyek, társadalmi kapcsolatok stb.).

h) közreműködik
- az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, a nemzetiségi nyelvű
általános iskolai oktatás intézményi feladatainak ellátásában,
- a hazai románság múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi
tevékenység támogatásában,
- a közművelődési feladatok intézményi szintű ellátásában.
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i) végrehajtja a reá vonatkozó közgyűlési határozatokat.

j) kapcsolatot tart a települési román nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint az
országos nemzetiségi önkormányzatok hivatalaival.

k) közreműködik az
korszerűsítésében.
l) közreműködik az
lebonyolításában.

önkormányzati

országos

és

és

települési

hivatali

tevékenység

nemzetiségi

ellátásának

képviselőválasztások

m) ellátja a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatok szervezését, koordinálását.

3. ) A hivatalvezető általános feladatai és hatásköre

(a) A hivatal vezetőjét a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Elnöke
javaslatára a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése pályázat
alapján, határozatlan időre nevezi ki. A hivatal vezetője tekintetében – a felmentés esetét
kivéve - a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnöke gyakorolja a
munkáltatói jogokat. A felmentés jogát a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata közgyűlése gyakorolja (Njtv. 120. §). A hivatalvezető a 2011. évi CXCIX.
törvény hatálya alá tartozó közszolgálati jogviszonyban áll.
(b) A hivatalvezető
ba) az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai során:
- biztosítja a közgyűlés és a bizottságok működésének feltételeit,
- gondoskodik a közgyűlés és a bizottságok üléseinek előkészítéséről, a
jegyzőkönyv elkészítéséről, a határozatok érintettek részére történő
eljuttatásáról, a hozott határozatok végrehajtásáról,
- előkészíti a közgyűlés elé kerülő határozat-tervezeteket,
- szakmailag és jogilag kontrollálja a közgyűlés elé kerülő határozati javaslatokat,
- segítséget nyújt az elnöknek és elnökhelyettes(ek)nek munkája végzéséhez,
- részt vesz az országos és települési nemzetiségi választások lebonyolításában;
bb)az önkormányzati hivatal vezetője,
- a hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a kiadmányozási feladatokat, vagy
akadályoztatása esetére ezzel megbízza a hivatal valamely dolgozóját.
- gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzat hivatalának alkalmazottai
tekintetében, meghatározza a dolgozók feladatát,
- irányítja a hivatal dolgozóinak szakmai munkáját,
- évente értékelést készít a hivatal tevékenységéről,
- irányítja a hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét,
- ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat, utalványozásokat,
- felelős a jogszabályokban a hivatal számára biztosított feladatok ellátásáért, a
feladatoknak az alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő
ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt
kötelezettségek teljesítéséért,
- felelős a humánpolitikai iratok kezelésért és a munkaügyi feladatok ellátásáért
(munkaszerződések, kinevezések, egyéb munkaügyi iratok előkészítése,
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jogviszony megszűnésével kapcsolatos okiratok előkészítése és az ezekkel
kapcsolatos nyilvántartási és egyéb feladatok ellátása),
- javaslatot terjeszt elő a közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagolódásával,
létszámával, munkarendjével és működésével kapcsolatban.

c) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein,
d) meghatározott módon és gyakorisággal ellenőrzi a Hivatal tevékenységét.

e) A pedagógiai szakszolgálat szervezésével, koordinálásával kapcsolatos feladatai
körében gondoskodik
- a román köznevelési intézmények közötti tapasztalatcserék szervezéséről;
- a román nyelvi nevelésben résztvevő pedagógusok részére konferenciák, szakmai
fórumok rendezéséről;
- tanulmányi versenyek támogatásáról, és más, az anyanyelvi kulturális neveléshez
kötődő programok szervezéséről;
- a román nyelvi nevelésben bevált módszerek, jó gyakorlatok széles körben történő
alkalmazásának ösztönzéséről, új módszerek kidolgozásának ösztönzéséről;
- a szakértői és szaktanácsadói bázisra építve, és kibővítésének ösztönzésével a román
területet érintő szakértői és szaktanácsadói hálózat kiépítéséről;
- tantárgyi felmérésekben, nyelvi tudásszint mérésekben való közreműködésről;
- pedagógiai információk, szakmai dokumentumok gyűjtéséről, feldolgozásáról és a
hozzáférés biztosításáról;
- az új kifejlesztett programokra, oktatási segédletekre alapozva módszertani anyagok
megalkotásáról és - elsősorban online - terjesztéséről;
- a román nemzetiségi nevelést megalapozó dokumentumok gyakorlati megvalósításának
figyelemmel kíséréséről, különös tekintettel a nyelvi és kulturális nevelésre és a
kétnyelvű oktatásra;
- nyelvi, módszertani és szaknyelvi pedagógus továbbképzések szervezése az akkreditált
programok alapján, illetve romániai felsőfokú intézmények közreműködésével;
- együttműködik a nyelvi, szaknyelvi továbbképzések és szakmai anyagok
kidolgozásában, a hazai, illetve romániai felsőfokú képzőhelyekkel, szakemberekkel.

III. Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
1.) Az önkormányzati hivatal gazdasági szervezettel rendelkezik, ezen túlmenően
különálló szervezeti egységekre nem tagozódik, az egyes feladatokhoz önálló
ügyintézők vannak rendelve. A szakemberek közvetlen vezetését a hivatalvezető
gyakorolja.

2.) Az önkormányzati hivatalt a hivatalvezető vezeti.
A hivatalvezető
helyettesítésére – szükség esetén – hivatalvezető-helyettes is kinevezhető.
Hivatalvezető-helyettes
hiányában
a
hivatalvezető
határozza
meg
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helyettesítésének rendjét, tartós távolléte esetére írásban kijelöli a hivatal
valamely dolgozóját. A köztisztviselők helyettesítési rendjét a munkaköri
leírások tartalmazzák.

3.) Az önkormányzati hivatal igazgatási feladatainak ellátásában résztvevő munkatársai a
2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó közszolgálati jogviszonyban állnak, a
technikai vagy kisegítő feladatok ellátásában résztvevő munkatársak a munka
törvénykönyve szerinti munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban állnak.

4.) A hivatal szervezeti felépítése
• Hivatalvezető 1 fő
• Gazdasági vezető 1 fő
• Gazdasági szakreferens 1 fő
• Pénzügyi ügyintéző 1 fő
• Hivatali titkár (ügyviteli munkatárs) 1 fő
Technikai alkalmazott
• Gépjárművezető 1 fő
A hivatal szervezeti ábráját a 2. függelék tartalmazza.
5.) A hivatal az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeivel
kapcsolatban a közgyűlés egyedi döntései, vagy külön megállapodás alapján lát el
feladatokat.
6.) A hivatal ellátja jogszabályok által a költségvetési szerv gazdasági szervezete számára
meghatározott feladatokat a MROÖ Dokumentációs és Információs Központ
vonatkozásában. Az együttműködés részletszabályait külön megállapodás
tartalmazza.

IV. Fejezet
A GAZDASÁGI SZERVEZET ÉS AZ EGYES ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL
ELLÁTOTT FELADATOK
1. ) A gazdasági szervezet főbb feladatai:
-

-

-

a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése,
az önkormányzat költségvetésével, zárszámadásával, mérlegével, éves
beszámolójával kapcsolatos előterjesztések előkészítése,
pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi ügyintézés;
normatívák igénylésével összefüggő teendők ellátása;
az önkormányzati hivatal és az intézményekkel kapcsolatos pénzügyi és
munkaügyi jellegű teendők koordinálása, feladatok ellátása,
a belső kontroll rendszer működtetése,
minden további pénzügyi, gazdasági jellegű feladat ellátása.

2. ) A gazdasági vezető feladatai:
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-

éves költségvetési tervezet jogszabály szerinti tartalommal és szerkezetben
történő összeállítása,
számviteli feladatok végrehajtása, negyedéves könyvviteli zárás,
év végi mérleg és beszámoló elkészítése,
zárszámadási határozat tervezet jogszabály szerinti tartalommal és szerkezetben
történő előkészítése,
pénzügyi és pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása és ezek irányítása,
a teljesítési határidők figyelemmel kísérése és teljesítése,
a pénzügyi tárgyú szabályzatok elkészítése, hatályosulásuk folyamatos nyomon
követése és szükség esetén módosítási javaslat elkészítése,
a jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartások vezetése,
az SZJA-val, munkaadói, munkavállalói járulékokkal kapcsolatos elszámolás,
továbbá egyéb pénzügyi feladatok ellátása, év végi zárások, bevallások
elkészítése, a munka- és bérügyi, valamint a TB-vel kapcsolatos feladatok teljes
körű ellátása,
a Cronica önkormányzati lap, céltámogatások, pályázati források, könyvkiadások,
stb elszámolásának elkészítése,
az önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatainak irányítása, támogatása.
ellátja a jogszabályok szerinti pénzügyi, gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos
pénzügyi feladatokat (ellenjegyzés, utalványozás)

3. ) A gazdasági szakreferens feladatai:
-

a köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
kapcsolattartás az intézményekkel, és a szakmai szervekkel (államkincstár,
minisztérium),
segíti a köznevelési intézmények ellenőrzéseit, megbízás esetén képviseli a
hivatalt,
segíti az intézmények gazdasági feladatainak ellátását,
előkészíti és koordinálja az önkormányzat fenntartása alatt működő költségvetési
szervek gazdasági, pénzügyi tevékenységével járó költségvetési, ellenőrzési
feladatokat,
működési engedélyek igénylése, módosítása,
intézmények átvételével kapcsolatos feladatok elvégzése,
alapító okiratok módosításának, egységes szerkezetbe foglalásának előkészítése
és a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása,
állami támogatások igénylése, nyilvántartása, elszámolása,
pályázatok, külön támogatások igénylése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása,
támogatási szerződések előkészítése, ezek koordinálása az intézmények felé,
nyilvántartás, elszámolás,
intézmények finanszírozásának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok,
gazdálkodási tárgyú közgyűlési előterjesztések előkészítésében való részvétel,
pályázati források nyilvántartása, egyeztetése, elszámolás.

4. ) A pénzügyi ügyintéző:
-

az önkormányzat és a hivatal bankszámla forgalmának napi figyelemmel kísérése
(bejövő pénzeszközök),
a beérkező számlák kezelése,
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-

az önkormányzat és a hivatal számláinak utalása,
megbízási díjak utalása,
bérek és járulékok utalása,
rezsiköltségek utalása,
az önkormányzat és a hivatal napi pénzügyi és egyéb ügyeinek intézése,
készpénzfelvétel az önkormányzat és a hivatal számláiról, banki ügyintézés,
házipénztár kezelése és az ezzel kapcsolatos teendők ellátása az önkormányzat,
hivatal, projektek tekintetében.
intézmények gazdasági ügyeinek segítése, az intézményekért felelős gazdasági
szakreferens munkájának segítése,
szabadság-nyilvántartás vezetése,
munkaszerződések, kinevezések, egyéb munkaügyi iratok nyilvántartás vezetése,
saját személygépkocsi használat számfejtése a képviselők és a hivatal
alkalmazottai tekintetében,
bejárások számfejtése,
cafetériával kapcsolatos feladatok ellátása,
a közgyűlés és bizottságai ülésének előkészítésében való részvétel,
jelenléti ívek összegyűjtése, kezelése, eseménynaptár elkészítése,
a pénzügyi, gazdasági ügyekkel kapcsolatos levelezések előkészítése,
lebonyolítása.

5. ) A hivatali titkár (ügyviteli feladatokat ellátó személy) feladatai:
-

a beérkező postai küldemények bontása, iktatása,
az önkormányzat és a hivatal adminisztrációs, ügyviteli feladatainak (gépírás,
jegyzőkönyvvezetés, stb.) ellátása,
a irattár kezelése, nyilvántartások vezetése,
a közgyűlés és a bizottság ülésein jegyzőkönyvvezetés és a jegyzőkönyvek
elkészítése,
az önkormányzathoz, az elnökhöz, illetve a hivatalba érkező vendégek fogadása, a
vendéglátással kapcsolatos feladatok elvégzése,
vezeti a közgyűlési határozatok nyilvántartását, és kezeli a közgyűlési határozatok
gyűjteményét,
lefűzi bizottságonként a bizottsági határozatokat,
megbízás alapján készpénzfelvétel az önkormányzat és a hivatal számláiról, banki
ügyintézés.

6.) Az önkormányzati hivatal feladatellátásához szükséges szervezeti, személyi és
pénzügyi feltételeket a fenntartó biztosítja.

7.) A hatáskörgyakorlás módja, felelősségi szabályok: A hivatal valamennyi
munkatársa a munkakörébe tartozó feladatokat önállóan és teljes felelősséggel
köteles ellátni. Valamennyi köztisztviselő köteles a munkaköréhez tartozó
feladatokat és határidőket folyamatosan figyelemmel kísérni és azok betartásáról
gondoskodni.
8.) Az önkormányzati hivatal munkatársai az egyes tevékenységeket a jogszabályok
rendelkezései, a jelen szervezeti és működési szabályzat, valamint a munkaköri
leírásuk alapján kötelesek ellátni.
Tevékenységük során kötelesek az
önkormányzat és intézményeinek érdekét figyelembe venni.
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9.) Az önkormányzati hivatal munkatársai feladatellátásuk során kötelesek
együttműködni az önkormányzat szerveivel, intézményeivel, valamint a
közszolgáltatást végző szervekkel.

10.)
A hivatalvezető jogosult jogi, pénzügyi vagy egyéb szakmai ügyekben a
feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében megbízási szerződés keretében
jogviszony létesítésére.
V. Fejezet
A HIVATAL MUNKARENDJE

1.) A z önkormányzat hivatal általános munkarendje osztatlan, heti 40 óra.
A munkaidő kezdete:
A munkaidő befejezése:

8,00 óra
16,00 óra

A munkatársak részére a jogszabály szerinti munkaközi szüneteket biztosítani kell.

2. ) A hivatal dolgozója rendkívüli esetben, a hivatalvezető utasítására munkaidején felül
is köteles munkahelyén munkát végezni, ill. meghatározott ideig és helyen a
munkavégzésre készen állni. A rendkívüli munkavégzésért a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szabadidő illeti meg. A rendkívüli munkavégzésre
egyebekben a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései irányadóak.
3.) A hivatalvezető – a munkatársak igényének figyelembe vétele mellett – minden év
február hónap utolsó napjáig köteles ütemezni az éves szabadságok kiadását,
szabadságolási ütemterv elkészítésével.
VI. Fejezet
1.) AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
EGYÉB FELADATOK
a. )
Az elnök
vonatkozásában.

gyakorolja

az

egyéb

munkáltatói

jogokat

a

hivatalvezető

b. ) Az önkormányzati hivatal alkalmazottait a hivatalvezető nevezi ki és menti fel és
gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat.

c. ) A hivatalvezető munkáltatói jogainak gyakorlása során kikéri az elnök véleményét,
javaslatát.
d.) A munkáltatói jogkör tekintetében nincs átruházott hatáskör.

2. ) A önkormányzati hivatalban a kiadmányozási jogot a hivatalvezető, távolléte esetén
a hivatalvezető által megbízott köztisztviselő gyakorolja. Az ügyintézők feladatkörükben
eljárva a közbenső intézkedéseket, megkereséseket önállóan kiadmányozzák.

3.) A hivatalvezető köteles gondoskodni a hivatal munkatársai munkaköri leírásának
elkészítéséről és azok aktualizálásáról.
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4.) A hivatal munkatársai kötelesek munkából való távolmaradásukat haladéktalanul,
illetve legalább 24 órával korábban a hivatalvezető részére bejelenteni, a
távolmaradás okának megjelölésével.
5.) A hivatal munkatársai felelősséggel tartoznak a használatukba adott önkormányzati
vagy hivatali vagyontárgyakért. A vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében
köteles gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek a hivatal
helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak.
6.) A hivatal munkatársai kötelesek a közszolgálati
kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni.

jogviszonyból

eredő

7.) Amennyiben valamely munkakörben személyi változás következik be, úgy a
feladatátadásról Átadás-átvételi jegyzőkönyvet szükséges készíteni. Munkakör
megszűnése esetén a folyamatban lévő ügyeket, iratokat a hivatalvezető részére
szükséges átadni, amelyről Átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni a
Közszolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint.
8.) Vagyonnyilatkozat- tételre kijelölt munkakörök
Hivatalvezető
2 év
Gazdasági vezető
2 év
Gazdasági szakreferens 2 év

A vagyon-nyilatkozattételi kötelezettek első ízben 2019. január 31. napjáig, illetve új
kinevezés esetén a jogszabály szerinti határidőben kötelesek vagyon-nyilatkozatot
tenni a 2007. évi CLII. törvény rendelkezései alapján, azt követően az esedékesség
évében június 30. napjáig.

9.) A hivatal munkatársait megillető szociális és egyéb juttatásokról a Közszolgálati
Szabályzat rendelkezik.

10.) A hivatalvezetői munkakör a román nyelv ismeretéhez kötött munkakör.

11.) A helyettesítés rendje: hivatalvezető határozza meg helyettesítésének rendjét, tartós
távolléte esetére írásban kijelöli a hivatal valamely dolgozóját. Pénzügyi, gazdasági
tárgyú ügyekben elsődlegesen a gazdasági vezetőt kell kijelölni.

12.) A külső és belső kapcsolattartás módjai: A hivatali szervezeten belüli kapcsolattartás
módja a személyes szóbeli kapcsolattartás, szükség esetén az írásos papír alapú,
vagy elektronikus (email) üzenet. Az elnökkel, elnökhelyettesekkel az
információáramlást és a tájékoztatást a hivatalvezető biztosítja. Utasítás formájában
a hivatalvezető delegálja a feladatokat a hivatal alkalmazottai részére.
Az önkormányzat által fenntartott intézményekkel a kapcsolattartás módja a
telefonos tájékoztatáson túl a hivatalban iktatott elektronikus (email) vagy papír
alapú levél, üzenet. Az önkormányzati intézmények munkatársaival feladatkörében
a hivatal valamennyi dolgozója kapcsolatot tarthat.
Az önkormányzat a hivatal közreműködésével kapcsolatot tart az állami és
államigazgatási
szervekkel,
önkormányzatokkal,
országos
nemzetiségi
önkormányzatokkal, a települési nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint egyéb
külső szervekkel. Ezekben az esetekben a kapcsolattartás formája papír vagy
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elektronikus (email) levél, telefonos, az önkormányzat képviseletének és
kiadmányozási szabályainak betartása mellett.
VIII. Fejezet
KÉPVISELET, SZERZŐDÉSKÖTÉS
1. ) Az önkormányzati hivatalt a hivatalvezető, vagy meghatalmazásával a hivatal
dolgozója képviseli.
2. ) Az önkormányzat nevében szerződéskötésre a hivatalvezető ellenjegyzésével az
elnök jogosult.
IX. Fejezet
UTALVÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
Az utalványozás, kötelezettségvállalás részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.
X. Fejezet
A BÉLYEGZŐHASZNÁLAT SZABÁLYAI
(1) Az önkormányzati hivatal a következő típusú és feliratú bélyegzőket használja:
a) fejlécbélyegző, melynek lenyomata a következő szöveget tartalmazza:
- Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala
Adószám: 15771308-1-04
5700 Gyula, Eminescu u. 1. Tel.: 66/463-951
b) körbélyegző, melynek lenyomata a következő szöveget tartalmazza:
- Oficiul Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria
- Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala, Gyula

(2) Az önkormányzati hivatal által használt bélyegzők elkészítését a hivatalvezető
engedélyezi.

(3) A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:
bélyegző lenyomat,
a használó neve,
a bélyegző kiadásának napja,
a használó átvételének igazolása,
selejtezés ideje.
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(4) A megszűnt bélyegzőket és az avult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó szabályok
szerint kell kezelni, nyilvántartani és megsemmisíteni.
(5) A hivatali bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról és ellenőrzéséről a
hivatalvezető gondoskodik.

(6) Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről haladéktalanul írásban
értesíteni a hivatalvezetőt.
(7) Amennyiben megszűnik a bélyegzőt kezelő munkatárs jogviszonya, a bélyegző
visszaadását az átvevő Átvételi nyilatkozaton köteles igazolni.
(8) Az önkormányzati hivatal vezetője, valamint a kiadmányozási joggal felruházott személy a
papír alapú és elektronikus adathordozó útján továbbított levelezésein egységes fejlécet
használ. A fejléc tartalmát és formáját a hivatalvezető határozza meg.
XI. fejezet
KIKÜLDETÉS, GÉPKOCSI HASZNÁLAT ÉS IGÉNYLÉS RENDJE
(1) A kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a hivatal valamennyi dolgozója
tekintetében a hivatalvezető gyakorolja. Amennyiben a kiküldetéshez saját
gépkocsi igénybevétele szükséges, annak engedélyezésére a hivatalvezető jogosult.
(2) A hivatal dolgozói hivatali feladataik ellátásához hivatalvezetői engedéllyel hivatali
gépkocsit vehetnek igénybe.
XII. Fejezet
ÜGYIRATKEZELÉS
Az ügyiratkezelés rendjét külön szabályzat határozza meg.
XIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szervezeti és működési szabályzat 2020. október 1. napján lép hatályba.

Egyidejűleg hatályát veszti a 251/2015. (XII.29.) és a 147/2018.(XII.20.) sz. MROÖ
határozat.
Az önkormányzati hivatal működésével, feladatellátásával és gazdálkodásával
kapcsolatos belső szabályzatok felsorolását az 1. függelék tartalmazza.

Gyula, 2020. augusztus 6.

Kozma György
elnök
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Magyarországi Románok Országos Önkormányzat

Vagyongazdálkodási szabályzat
…..(2020. (IX.30.) sz. MROÖ határozat

Hatálybalépés időpontja:
2020. október 1.

1

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:
Önkormányzat) az Önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjét a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével a következők szerint állapítja meg.

I.

Általános rendelkezések

1.

A szabályzat célja

1.1.

A vagyongazdálkodási szabályzat célja, hogy
 az Önkormányzat által kezelt állami és/vagy önkormányzati vagyon értékmegőrzését,
gyarapítását, védelmét, a vagyonnal való hatékony, eredményes, költségtakarékos
vagyongazdálkodást biztosítsa, és ezzel hozzájáruljon az Önkormányzat
közfeladatainak teljesítéséhez,

 az Önkormányzat tulajdonában és a vagyonkezelésében lévő állami és/vagy
önkormányzati vagyonra vonatkozó jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő
feladatok végrehajtását, a vagyonkezelői jogok gyakorlását, a vagyon hasznosítás
módját szabályozza.
2.

A szabályzat hatálya

2.1.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzati
vagyon kezelőire, használóira, az Önkormányzat szerveire, intézményeire és az
Önkormányzat valamennyi munkatársára, foglalkozási formától függetlenül.

2.2.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában és a
vagyonkezelésében lévő valamennyi tulajdonra.

3.

A szabályzat tartalmával kapcsolatos jogszabályok és belső szabályzatok
A szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályokat és a kapcsolódó belső
szabályzatokat részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.

Értelmező rendelkezések

A szabályzatban alkalmazott fontosabb fogalmak tartalmi meghatározását, értelmezését az. 1.
számú függelék tartalmazza.

5. Az önkormányzati vagyon csoportosítása
5.1. Az önkormányzati vagyon
a) törzsvagyonból, ezen belül
aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint
b) forgalomképes üzleti vagyonból áll.
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5.2. A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyont nem lehet elidegeníteni, nem
lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló használati vagy
szolgalmi jogot), a vagyonon dologi jog nem létesíthető, a vagyonon osztott tulajdon nem
létesíthető.
5.3. A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e szabályzatban
meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
5.4. Az Önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó vagyonelemek:
5.4.1. Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemei:
• 5700 Gyula, Eminescu u. 1. (2526 hrsz.) MROÖ székháza
• 5700 Gyula, Sáros u. 17. (2451/A/1. hrsz.) MROÖ Dokumentációs és
Információs Központ székháza
• 5700 Gyula, Görbe u. 3. (2451/A/2. hrsz.) MROÖ Dokumentációs és
Információs Központ székháza
• 5741 Kétegyháza, Kossuth u. 68. (1109 hrsz.) Tájház
• 1050 Budapest, V. ker. Ferenciek tere II. em. 6/b. (24004/0/A*31. hrsz.) lakás
ingatlan.
5.4.2. Mindazon vagyonelemek, amelyek nem tartoznak az önkormányzat törzsvagyona
körébe, üzleti vagyonnak minősülnek (pl. személygépkocsi).
5.5. Az intézmények, középületek forgalomképességének korlátai, hogy az intézményeket és
középületeket az adott intézményi közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni és nem lehet
megterhelni.
5.6. A korlátozottan forgalomképes vagyonról – a törvényben meghatározott feltételek szerint
– a Közgyűlés jogosult rendelkezni.
5.7. A forgalomképes önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, megterhelése,
vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi
jogok gyakorlása az e szabályzatban meghatározottak szerint történik.

II. A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása
6. Az Önkormányzatot – törvényben maghatározott eltérésekkel – megilletik mindazon jogok,
és terhelik mindazon kötelességek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
7. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, szabályszerűségéért az
elnök felel.
III. Tulajdonjog átruházás, a vagyon kezelésének és használatának rendje
8. Vagyon tulajdonjogát átruházni 5 millió Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tévő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
értékarányosságával lehet. A vagyontárgy értékesítése előtt független szakértővel
értékbecslést kell elvégeztetni.
Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy a nemzeti
vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
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Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt
vagyont.
Az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a forgalomképességre vonatkozó
korlátok figyelembevételével lehet értékesíteni.
9. Az üzleti vagyont az alábbiak szerint lehet értékesíteni:
a) a Közgyűlés 2-5 millió Ft értékhatár közé eső önkormányzati vagyon értékesítéséről a
saját fenntartású hetilapban és az Önkormányzat honlapján való hirdetéssel hirdeti
meg a vételi ajánlattétel jogát. A vagyontárgy értékének meghatározásához külső
szakértőt szükséges igénybe venni.
b) Az önkormányzat a 2 millió Ft értékhatár alá eső vagyon értékesítéséről csak az
Önkormányzat honlapján hirdeti meg a vételi ajánlattételi jogát. A vagyontárgy
értékének meghatározásához külső szakértőt szükséges igénybe venni.
c) A 9. a. és 9. b. pontok tekintetében az önkormányzat vonatkozásában az elnök, az
intézmények vonatkozásában az intézményvezető, a hirdetést követően beérkezett
ajánlatok közül a legjobb ajánlattevő javára dönt.
10. Ingyenes vagyonátruházás
Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a nemzeti vagyonról szóló törvény
rendelkezései alapján lehet.
E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési
kötelezettségekre.
11. A vagyon megterhelése
Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet megterhelni, kivéve
az alábbiakkal: vagyonkezelői joggal, jogszabályon alapuló használati joggal vagy
szolgalommal.
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona az önkormányzat
Közgyűlésének döntése alapján terhelhető meg.
Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni.
Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése – értékhatár nélkül – a
Közgyűlés hatásköre.
12. A vagyon vállalkozásba vitele
Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni. Az
önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona vállalkozásba vihető, azzal a feltétellel,
hogy a vagyontárgyak nem szolgálhatnak közvetlen vállalkozási célt.
Az önkormányzat üzleti vagyona vállalkozásba vihető.
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona feletti rendelkezési jogot –
értékhatár nélkül – a Közgyűlés gyakorolja.
13. Hasznosítási jog, használatba adás
A Közgyűlés, illetve az intézményvezetők külön állapítják meg a kezelésükben lévő egyes
ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.
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Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése – az
átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár nélkül a Közgyűlés hatásköre. Az
önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben, a kötelező feladatok ellátását azonban ez nem
veszélyeztetheti.
14. Az intézmények gazdálkodása a vagyonnal
Az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatainak ellátására intézményt alapíthat. Az
alapított intézmény vagyona az önkormányzat vagyona, amit az önkormányzat az alapított
intézmény ingyenes használatába ad, ill. vagyonkezelői jog alapján átengedi annak kezelését.
Az átvett intézmények esetében a vagyon használatára vonatkozó rendelkezéseket az átadásátvételi megállapodások rögzítik.
Az önkormányzati intézmény a használatába kapott ingatlanokat és ingóságokat – az
alapfeladatai sérelme nélkül – bevételei növelésére fordíthatja.
Az önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és szellemi
kapacitás ésszerű hasznosításával vállalkozási tevékenységet folytatni, az alapító okiratban
foglalt körben és mértékben az intézményvezető felelőssége mellett.
15. Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv
Az önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell kimutatni az éves
zárszámadáshoz kapcsolódóan.
A vagyonkimutatást az adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni, a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alapján.
Az önkormányzat és intézményei vagyon-nyilvántartási feladatainak ellátásáért és folyamatos
vezetéséért, illetve rendszerének kialakításáért az Önkormányzat Hivatalának gazdasági
vezetője felel.
Az önkormányzat egy önkormányzati ciklusra vonatkozó (5 év) vagyongazdálkodási tervet
készít.
A vagyongazdálkodási terv tartalmazza:
- a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a tervidőszak első napján meglévő
és utolsó napján várható vagyon adatait,
- az ellátott közfeladatokat, és a közfeladat ellátását biztosító vagyont. A tervben
szerepeltetni kell a terv időszakra tervezett vagyonváltozást.
A vagyongazdálkodási tervet a Közgyűlés fogadja el. Az éves költségvetési döntések során
biztosítani kell a vagyongazdálkodási terv és az éves költségvetések összhangját.
Az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellenőrzésére a belső
ellenőrzés keretében kerül sor.

III.
16.

A vagyonkezelés folyamata vagyonkezelői jog alapján

A vagyonkezelői jog keletkezése

16.1. Az Önkormányzat vagyonkezelője a feladatai ellátásához az állam és/vagy az
önkormányzat által korábban rendelkezésre bocsátott mindazon vagyonnak, amelyre a
tulajdonosi joggyakorló és az Önkormányzat vagyonkezelési szerződést kötött.
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16.2. Ha az Önkormányzat bármilyen jogcímen vagyonhasználati jogot szerez, arra a
tulajdonosi joggyakorlónak az Önkormányzattal határozott vagy határozatlan időre
szóló vagyonkezelői szerződést kell kötnie.
16.3. Az állami vagy önkormányzati tulajdonjogot és vagyonkezelői jogot keletkeztető
szerződéseket írásba kell foglalni.
16.4. Az Önkormányzat vagyonkezelői joga a vagyonkezelői szerződés megkötésével,
illetve a Nvtv-ben és a Vtv-ben meghatározott esetekben a vagyon tulajdonjogának a
tulajdonjogot keletkeztető polgári jogi jogügylet szerinti megszerzésével jön létre.
16.5. Ingatlanra vonatkozó, szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, amelyről az Önkormányzat
köteles a vagyonkezelési szerződés megkötésétől számított harminc napon belül
gondoskodni.
16.6. A Önkormányzatot a vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjától kezdve a
vagyonkezelői jogok megilletik, kötelezettségei pedig terhelik.
17.

A vagyonkezelés általános szabályai

17.1. Az Önkormányzat a vagyonkezelői szerződés alapján rendelkezésére bocsátott ingóés ingatlan vagyont, valamint az általa a működése során megszerzett vagyont a
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott közfeladatainak ellátásához
használhatja fel.
17.2. Az Önkormányzat köteles a rendelkezésére álló vagyont rendeltetésének, a
vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak
megfelelően kezelni, gazdaságos felhasználását, és védelmét biztosítani.
17.3. Az Önkormányzat a rábízott vagyonról a vonatkozó jogszabályok, illetve a
vagyonkezelési szerződésben előírt, az állami vagy önkormányzati vagyonra
vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeinek megfelelő
elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, és tűrni a tulajdonosi joggyakorló
vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseit, illetve annak eredményes lefolytatásában
közreműködni.
17.4. Az Önkormányzat köteles a vagyonkezelésében lévő állami és/vagy önkormányzati
vagyonnal összefüggő terheket viselni, valamint a szükséges felújítási munkákat
elvégezni, elvégeztetni.
17.5.Ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés eltérően nem rendelkezik, a
vagyonkezelt eszközön elszámolt, bármely, a számvitelről szóló törvény szerinti
beruházáshoz, felújításhoz a tulajdonosi joggyakorló előzetes, írásbeli engedélyét meg
kell kérni. A további intézkedéseknél figyelemmel kell lenni arra, hogy a vonatkozó
jogszabály alapján a tulajdonosi joggyakorló az engedélyt az erre vonatkozó kérelem
beérkezését követő hatvan napon belül köteles az Önkormányzat részére kiadni vagy a
kérelmet elutasítani.
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17.6.A beruházás, felújítás értékét az Önkormányzatnak bizonylatokkal - így különösen
előzetes tételes költségtervvel, számlákkal - kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési
szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal a tulajdonosi joggyakorlónak be
kell, hogy számoljon. A tulajdonosi joggyakorló jogosult a beruházás helyszínén az
elvégzett munkákat bármikor tételesen ellenőrizni.
17.7.Az Önkormányzatot a Vtv. 27. § alapján – mint közfeladatot ellátó Önkormányzatot a vagyonkezelői jog ellenértékeként díjfizetési kötelezettség nem terheli.
17.8.Az Önkormányzat az általa kezelt eszközökkel kapcsolatban köteles a tulajdonosi
joggyakorlóval egyeztetett számviteli politikájában meghatározott módon
értékcsökkenést elszámolni, és az eszközök értékének megőrzéséről legalább az
elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő mértékben gondoskodni (visszapótlási
kötelezettség). A visszapótlási kötelezettség módját és mértékét vagy a visszapótlási
kötelezettség alóli mentesülés tényét a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni.
17.9.Az Önkormányzat köteles a számviteli politikájában meghatározott időközönként
fizikailag és értékben teljes körű leltározást végrehajtani a mérlegének alátámasztása
céljából.
17.10. A vagyonkezelői jog ellenértékének megállapítása érdekében független szakértővel
értékbecslést kell elvégeztetni.
17.11. A vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait egyedileg, a vagyonkezelési
szerződésben kell meghatározni. Az ellenőrzés fő célja különösen, hogy a
vagyonelemek használata a jó gazda gondosságával történik-e, nem történt-e
vagyonvesztés, az állagmegóvás megfelelő-e.
18.

Vagyontárgyak értékesítése

18.1. A működéshez már nem szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág,
tárgyi eszköz, készlet körébe tartozó vagyontárgyakat a Önkormányzat - az ingatlanok
kivételével - ha azok egyedi könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési
törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg a Vtv. előírásainak
betartásával értékesítheti. A bevétel az Önkormányzatot illeti meg.
18.2. Az 5 millió forint egyedi könyv szerinti értéket meghaladó értékű vagyontárgy
értékesítése előtt független szakértővel értékbecslést kell elvégeztetni. Az értékesítésre
a szakértői becslésben szereplő időtartamon belül kell, hogy sor kerüljön.
18.3. A vagyontárgyak értékesítésére – a tulajdonosi joggyakorló engedélyének birtokában általában zárt vagy nyílt pályáztatást kell lefolytatni, amelynek során be kell tartani a
Vtv. 23 – 25/A. paragrafusaiban előírtakat.
18.4.
19.

Vagyonelem ingyenes átengedésének helye nincs.
Vagyon nyilvántartás, vagyonkataszter

19.1. Az Önkormányzat a vagyonát
alapulvételével tartja nyilván.

a
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jogszabályokban

foglalt

követelmények

19.2. A vagyonkataszter az Önkormányzatnál vezetett, a tulajdonosi joggyakorló vagyonnyilvántartási szabályzatával is összhangban álló szabályozott analitikus
nyilvántartásokon alapuló, rendszeresen frissített összesítő nyilvántartás, amely
 elősegíti az Önkormányzatnál és a tulajdonosi joggyakorlónál a vagyonnal való
felelős és rendeltetésszerű gazdálkodást,
 biztosítja a Magyar Állam számára a kincstári vagyonkör folyamatos felmérését,
helyzetének folyamatos figyelemmel kísérését,
 lehetővé teszi az arra illetékes szervek részére az adatszolgáltatást, a nyilvánosság
gyakorlását.
19.3. Az Önkormányzat által vezetett vagyonkataszter a tényleges állapotnak megfelelően
tartalmazza
 az Önkormányzat, és a vagyon elemek azonosító adatait, továbbá
 a számviteli adatokat, valamint
 a kapcsolódó jogokat, és a jogi szempontból jelentős tényeket.
19.4. Különösen fontos a mérleg alátámasztására szolgáló pontos vagyonmérlegek, a
vagyonról készített adatszolgáltatást megalapozó vagyonleltárak elkészítése, a
nyilvántartások időszakos egyeztetése és rendszeres ellenőrzése.
19.5. A vagyonkataszter kezelése, a vagyonnal kapcsolatos
önkormányzati hivatal gazdasági vezetőjének felelőssége.
20.

adatszolgáltatás

A vagyonkezelői jog megszűnése

20.1. A vagyonkezelési jog megszűnik:






az Önkormányzat jogutód nélküli megszűnésével,
a vagyonkezelési szerződésben megállapított idő elteltével,
a vagyonkezelési szerződésben meghatározott körülmény bekövetkeztével,
a vagyonkezelésbe adott vagyontárgy megsemmisülésével, vagy
az állam, illetve az önkormányzat tulajdonából való kikerülésével.

IV.
21.

Záró rendelkezések

A szabályzat 2020. október 1. napján lép hatályba.

Gyula, 2020. szeptember 30.
Kozma György
elnök

8

az

I.

Függelékek

1. számú függelék
A szabályzatban alkalmazott fogalmak
nemzeti vagyon:
a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott vagyon.
forgalomképtelen nemzeti vagyon:
az a nemzeti vagyon, amely - a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog,
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára
alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott
tulajdon nem létesíthető
kincstári vagyon:
a kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó, továbbá a korlátozottan forgalomképes állami
vagyon;
üzleti vagyon:
a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári
vagyonba, az önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba;
korlátozottan forgalomképes vagyon:
a Vtv. 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, illetve
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében - törvényben vagy a helyi
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni;
gazdálkodó Önkormányzat:
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó Önkormányzat;
nemzeti vagyon használója:
a tulajdonosi joggyakorló kivételével az a természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező Önkormányzat, aki, vagy amely állami vagyon tekintetében
törvény vagy szerződés alapján, a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi
önkormányzat rendelete vagy szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol,
használ, szedi annak hasznait;
tulajdonosi joggyakorló:
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aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult;
vagyonkezelő:
a) az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:
aa) Önkormányzat,
ab) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek társulásai,
ac) az ab) alpontban felsoroltak fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,
ad) köztestület,
ae) az állam, az aa)-ac) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön
100%-os tulajdonában álló gazdálkodó Önkormányzat,
af) az ae) alpont szerinti gazdálkodó Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó
Önkormányzat,
ag) a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott jogi személy.
működtetés:
a nemzeti vagyon birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, a nemzeti vagyon
fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek együttese, amely - jogszabály vagy
szerződés alapján - a nemzeti vagyon felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának,
használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet;
értékesítés:
állami vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történő, visszterhes átruházás,
átlátható Önkormányzat:
a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő Önkormányzat.
hasznosítás:
a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon
birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását
nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást,
valamint a haszonélvezeti jog alapítását;
piaci érték:
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az ügylet tárgyát képező állami vagyon feletti valamely jog - az adott feltételek és
körülmények figyelembevételével történő - átengedéséért a szabad piacon, független felek
között elérhető reális ellenérték;
kiíró:
állami vagyon pályáztatás vagy árverés útján történő értékesítése esetén az MNV Zrt., a
tulajdonosi joggyakorló vagy az általuk az értékesítés lefolytatásával megbízott személy,
állami vagyon versenyeztetés útján történő hasznosítása esetén a tulajdonosi joggyakorló vagy
a vagyonkezelő;
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1. sz. melléklet
A szabályzat tartalmával kapcsolatos jogszabályok és belső szabályzatok
A.)

Jogszabályok
 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
 2007. évi CVI törvény az állami vagyonról (Vtv.),
 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.),
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (Njt.),
 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Sttv.)
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.),
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról.

 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodás
rendjéről (Rendelet)

B.)

Belső szabályzatok












Alapító Okirat,
SZMSZ,
Gazdálkodási szabályzat,
Eszközök és források értékelési szabályzata,
Leltárkészítési és leltározási szabályzat,
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat,
Számviteli politikáról szóló szabályzat,
Számlarend,
Integrált kockázatkezelési szabályzat,
Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata,
Beszerzések lebonyolításának szabályzata.
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Nicolae Bălcescu Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
11. oldal:
beillesztésre kerültek az alaptevékenységek kormányzati funkciói (SZMSZ 2. pont)
28-30. oldal:
az SZMSZ 5. pontja kiegészítésre került az 5.1-es ponttal: A gazdasági egység által ellátott
feladatok munkafolyamatainak leírásával, a szervezeti egység alkalmazottainak feladat és
hatáskörének pontosításával, a külső és belső kapcsolattartás szabályaival
87. oldal:
A SZMSZ 20. pontja a 20.1-es ponttal ki lett egészítve (belső ellenőrzést végző személy vagy
szervezet feladataira vonatkozóan).

A szervezeti és működési szabályzat egységes szerkezetben az előterjesztés mellékleteként
becsatolásra került.
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
1. „A 3. pont kiegészül az alábbiakkal:
„3.4. A gazdálkodás belső ellenőrzésének rendje
Az intézmény belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a fenntartó megbízásából
külső szakemberek végzik.”
2. A 2. számú melléklet az alábbiakat tartalmazza a jövőben:
„2.sz. melléklet
3. Alaptevékenységek kormányzati funkciónkénti besorolása

2

Kormányzati
funkció szám

Kormányzati funkció megnevezése

1

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai

2

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

5

091213

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon

6

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok

7

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

8

092113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon

9

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4. A korábbi Iratkezelési szabályzat a 3. számú mellékletre változik.
5. Egyebekben a Szervezeti és Működési Szabályzat nem változik.”
A szervezeti és működési szabályzat egységes szerkezetben az előterjesztés mellékleteként
becsatolásra került.

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
1. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése
kormányzati funkciószám
1.

091120

kormányzati funkció megnevezése
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
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ellátásának szakmai feladatai
2.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

3.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4.

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4.évfolyamon

5.

091213

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4.évfolyamon

6.

091220

Köznevelési intézmény 1-4.évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

7.

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8.évfolyamon

8.

092113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8.évfolyamon

9.

092120

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8.évfolyamon

10.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

2. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3. A belső ellenőrzési feladatokat a fenntartó által megbízott belső ellenőr látja el.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
I. Határozati javaslat
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta és a
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a „Nicolae Bălcescu” Román
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Közgyűlés felhatalmazza Kozma György elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök
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II.

Határozati javaslat

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta és a
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Kétegyházi Román Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Közgyűlés felhatalmazza Kozma György elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök

III.

Határozati javaslat

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta és a
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Bihar Román Nemzetiségi
Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Közgyűlés felhatalmazza Kozma György elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök

Gyula, 2020. szeptember 23.

Kozma György
elnök
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Készítette:
Borbély Erika
igazgató
Kétegyháza, 2019. december

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.
TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános rendelkezések
2. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a
vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
4. A belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a
nevelési-oktatási intézménnyel
5. Az óvodai intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét,
6. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a
vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai
7. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
8. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a
helyettesítés rendje
9. A vezetők és az óvodai, iskolai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás
formája, rendje
10. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
11. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal,
valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való
kapcsolattartást
12. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
13. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a
pedagógusok munkájának segítésében
14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
15. Az intézményi védő, óvó előírások
16. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
17. Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a
pedagógiai programról
18. A szülői szervezet, közösség véleményezési jogai
19. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai
20. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
21. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
22. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök
23. Munkaköri leírás-minták
24. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
25. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti
kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges
feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása)
26. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje
27. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló
eljárásrend
28. Záró rendelkezések
29. Mellékletek
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1. Általános rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Szabályozza a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda működésének
rendjét. Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével,
kihirdetésével és betartatásával biztosítsa az intézmény jogszerű működését.
Az SZMSZ hatálya
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába, iskolába
járó gyermekekre, tanulókra a gyermekek, tanulók szüleire, az intézményben működő
közösségekre, szervezetekre, illetve mindazokra, akik az intézménnyel kapcsolatba
kerülnek, azáltal, hogy igénybe veszik szolgáltatásait, illetve segítik az intézményt
szolgáltatásai megvalósításában.
Az SZMSZ jogszabályi alapja





A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.)
Korm. rendelet
20/2012 (VII: 31.) EMMI rendelet a köznevelési intézmények működéséről

Az intézmény neve, székhelye: Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Székhelye, elérhetősége:
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89. sz.
OM azonosító: 028328
Telefon, fax: 66/250-052
email: romaniskola01@freemail.hu
romansulioviketegyhaza@gmail.com
Pecsétjének lenyomata:
A bélyegzők használatára jogosultak:
Beosztás
Igazgató
Igazgatóhelyettes
Iskolatitkár
Gazdasági vezető
Könyvelő
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2. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az
alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási
intézményben való benntartózkodásának rendje
2.1.A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések
Az intézmény a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg és azt a szülők és
az alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó és a társintézmények tudomására hozza
(értesítés formájában).
Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek, tanulók
távollétében, az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az intézmény épületeit,
helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek,
tanulóknak szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a fenntartó vagy
hivatala által szervezett társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális
tevékenységgel függ össze.
Az intézmény dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az
intézmény területén kereskedelmi tevékenységet csak intézményvezetői vagy helyettesi
engedéllyel, a szakmai feladatok végzését nem zavarva folytathatnak.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az intézmény ellátja a
gyermekek, tanulók felügyeletét, párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
Az intézmény helyiségei, vagyona, ingóságai a fenntartó rendeletében az igazgatói tanács
által meghatározottak alapján adható bérbe az intézmény nyitvatartási idején kívül.
Az intézmény helyiségeinek használói felelősek:
•
•
•
•

az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért,
az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért,
Az intézményen belül szeszesital fogyasztása és a dohányzás tilos!
Az intézmény épületeiben a dolgozókon és a gyermekeken, tanulókon kívül csak a
hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak.
Az intézmény berendezései tárgyait átvételi elismervény ellenében az intézményvezető
engedélyével lehet elvinni.
A gyermekek, tanulók étkeztetése a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának
ebédlőjében történik.
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2.2. Az óvodára vonatkozó szabályok
2.2.1.Az óvoda munkarendje
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Az óvoda 5 napos (hétfőtől – péntekig) munkarenddel üzemel. Nyitva tartás: 6-tól 17
óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel illetőleg befejezéssel.
Az óvoda minden évben 3 hét nyári takarítási szünetet tart, ennél hosszabb időre csak
felújítás vagy halaszthatatlan munka idején tart tovább zárva. Az óvoda nyári zárva
tartásáról a szülőket legkésőbb az adott év február 15-ig tájékoztatni szükséges.
Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 4 alkalommal vesz igénybe a
nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ fel,
melyről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak. (Hét nappal a
nevelés nélküli munkanap előtt)
Amennyiben az óvodában a gyermeklétszám 10 fő alá csökken, pl.: ünnepek közötti
időben az óvoda zárva tart.
Az óvodában minden csoportban szakképzett óvónő foglalkozik a gyermekekkel, az
óvodai életet magában foglaló foglalkozások és különböző tevékenységek keretében.
Az óvónők és dajkák váltott műszakban délelőtt, illetve délután dolgoznak az
óvodában.
Az óvodába napközis és nem napközis gyermekek járnak. A napközis gyermekek 6
órától 17 óráig a nem napközis gyermekek 6 órától az étkezés (ebéd) megkezdéséig
tartózkodhatnak az óvodában.
Az óvoda napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a szülő délután bármikor elvihesse
gyermekét az óvodai élet zavarása nélkül.
Csoportszobába szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás,
nyílt nap, ünnepélyek)

•
2.2.2.A gyermekek kísérése (kirándulások, színházlátogatások, óvodán kívüli
tevékenységek):
A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden 10 gyermek után egy
óvodapedagógust és egy dajkát kell biztosítani.
2.2.3.Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés
Az óvodában a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai
beíratások idejét és módját a fenntartó határozza meg, az adott év március 1. és április 30-a
közötti időszakban. Az óvoda a határidő előtt legalább harminc nappal köteles a beiratkozás
időpontját nyilvánosságra hozni. Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki betöltötte a
harmadik életévét.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező
gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A beiratkozás minden
évben az óvodában történik. A gyermekek óvodai felvételéről, átvételéről az óvodavezető
dönt. A felvételkor az óvodavezető nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermek
felvételét.
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Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető
javaslatára a fenntartó felvételi bizottságot hoz létre, mely dönt a felvételekről.
A tanköteles korú gyermekek felvétele kötelező. (5 éves gyermek). Az óvodába felvett
gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.
2.2.4.Az óvoda az adott évben 6. életévét augusztus 31-ig betöltő gyermekeknek a
gyermek fejlettségével kapcsolatban
• igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
• javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét,
• javasolja, hogy a gyermek – annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e a
gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elértee az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget – szakértői és rehabilitációs
bizottsági vizsgálaton vegyen részt,
• javaslatot tesz a szülőnek gyermeke Nevelési Tanácsadóba történő
szakvizsgálatára, ha a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségével
kapcsolatosan kételyei vannak.
2.2.5. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok
A gyermek óvodai távolmaradását az óvodai mulasztási naplóba az óvodapedagógus köteles
bejegyezni az óvoda nap megkezdését követően.
A gyermekek havi mulasztását az óvodai pedagógusnak a napló megfelelő rovatában a hónap
elteltével összesíteni kell.
•
•
•
•

A szülő kötelessége gyermeke várható hiányzását az intézménynek jelezni.
Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, hozni tájékoztatni
kell az óvodapedagógust.
Egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti.
Ha a gyermek betegség miatt hiányzik csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába.

2.2.6.Az óvodai elhelyezés megszűnése
•
•
•
•

Ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján.
Ha a gyermek az igazolt hiányzásokat kimerítette és a szülő a törvényben
meghatározott figyelemkeltő értesítések, a jegyzői intézkedések után sem járatja
gyermekét óvodába.
Ha a gyermeket felvették az iskolába a nevelési év utolsó napján.
Ha a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó napján,
amelyben a 8. életévét betölti.

2.2.7.Az óvoda egészségvédelmi szabályai:
Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.)
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•

Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a
gyermek elkülönítéséről, ha szükséges orvosi ellátásáról.

•

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem
látogathatja. A betegség után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába.

•

Fertőző gyermekbetegség észlelésekor a szülőnek az óvodát, az óvodának a szülőt azonnal
értesítenie kell. A további megbetegedések elkerülése érdekében, fokozott figyelmet kell
fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra.

2.3.Az iskola általános rendje, nyitva tartása
A főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét kell elhelyezni.
Ünnepeken az épület lobogózása a felelős hivatalsegédek feladata. Az intézmény teljes
területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles:
-

védeni a közösségi tulajdont,
megőrizni az iskola rendjét és tisztaságát,
takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal,
eljárni a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint,
betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat,
rendeltetésszerűen használni a berendezéseket,

Az iskola a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 7 .00 órától 17.30 óráig tart nyitva. A
hivatalos munkaidő tanítási napokon: 7, 30 órától 16,00 óráig tart. A délutáni foglalkozásokat
13,30 – 17,30 – ig, vagyis a nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni indokolt
esetben az igazgató, igazgatóhelyettes, intézményegység vezető engedélyével lehet.
Szombaton és vasárnap az intézmény zárva van. A szokásos nyitvatartási rendtől való
eltérésre kérelem alapján az intézményvezető, vagy az igazgatóhelyettes óvónő adhat
engedélyt. Szünetek időtartama alatt nyitva tartás csak az intézményvezető engedélyével
szervezett programokon van. Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart
nyitva, amelyet a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására kell hozni.
A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes (telefon is!) vagy írásbeli kérésére,
osztályfőnöke (esetleg igazgató, ügyeletes nevelő) ill. a részére órát tartó szaktanár
engedélyével hagyhatja el az iskolát. Rendkívüli esetben az iskola elhagyására (szülői
engedély hiányában) csak az igazgató vagy a munkaközösség-vezető adhat engedélyt.
2.4.A tanév helyi rendje
A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart.
Az általános rendről a miniszter tanévenként rendelkezik.
A tanév helyi rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten
véglegesíti, így meghatározásra kerül:
−
−
−
−

a nevelőtestületi értekezletek időpontja,
a rendezvények és ünnepségek módja és időpontja,
a tanítás nélküli munkanapok programja és időpontja,
a tanítási szünetek időpontja (a rendelet kereteihez igazodva),
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− az esetleges bemutató órák és foglalkozások rendje,
− a nyílt napok megtartásának rendje és ideje,
A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a tanáriban
elhelyezett faliújságon is meg kell jeleníteni.
A tanév helyi rendjét az osztályfőnök az első tanítási héten ismerteti a diákokkal. A szülők
tájékoztatására a szülői értekezleteken, ill. szülői szervezet első, októberi értekezletén kerül
sor.
2.5.Tanítási órák rendje
Az intézményben a pedagógiai foglalkozások:
− az óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően,
− az órarend alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével folynak.
A

napi

tanítási

idő:

8

órától

13,45

óráig

tart

heti

órarend

alapján.

A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az igazgató szükség esetén rövidített órákat és szüneteket
rendelhet el.
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására csak a tantestület tagjai jogosultak. Egyéb
esetekben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt! A tanítási órák kezdésük után nem
zavarhatók, kivételt az igazgató tehet!
A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.
2.6. Óraközi szünetek rendje
Az óraközi szünetek időtartama 15 perc. Az óraközi szünetek ideje csak különleges igazgatói
engedéllyel rövidíthetők. Minden óraközi szünetben szellőztetni kell a tantermeket, teljes
légcserével!
A tanulók az óraközi szüneteket egészségük érdekében - lehetőség szerint a szabad levegőn,az
udvaron - töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére!
2.7.A vezetők bent tartózkodási rendje
A hivatali nyitvatartási időben az intézményvezető vagy az őt helyettesítő vezető a
többcélú intézményben tartózkodik.
Az intézményegységek vezetői és/vagy helyettese a következő rend szerint tartózkodnak az
intézményben: Az intézmény vezetője és a helyettese előre meghatározott munkarend
szerint egymást váltva 8-16 óráig tartózkodnak az intézményben.
Az óvodavezető benntartózkodási rendje
•
•
•

Az óvodai egység vezetője 8 órától 16 óráig az intézményben tartózkodik.
Amennyiben előre nem látott ok miatt nem tud az intézményben
tartózkodni úgy meg kell bíznia a nevelőtestület egyik tagját
(munkaközösség vetetőt) az esetleg szükséges intézkedések megtételére.
A vezető benntartózkodási rendjét az éves munkatervben írásban kell
meghatározni.
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2.8. Az iskolai helyiségek használati rendje
2.8.1. Alkalmazottak és tanulók helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitva tartási időben csak úgy
használhatják, hogy ne zavarják a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény más
feladatainak ellátását. Kötelesek betartani mindenütt a munkavédelmi és balesetvédelmi
szabályzat előírásait!
Ha az intézmény alkalmazottja nyitva tartási időn túl is igénybe szeretne venni egy helyiséget,
ezt a használati cél és időpont megjelölésével az intézményvezetőnél kérvényezni kell.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és
azután is kizárólag pedagógusi felügyelettel használhatják! A számítástechnikai teremben a
tanulók csak a terembeosztási időben tartózkodhatnak, kizárólag a szaktanár jelenlétében.
Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében
tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával.
2.8.2. Berendezések és felszerelések használata
A tantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus
berendezések stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett.
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelései eszközeit nem lehet elvinni abból
a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak! Indokolt esetben rövid időre (1–2 óra) a
székek és a padok másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (osztályfőnök)
engedélyével lehetséges, de a bútorokat épségben, eredeti helyükre kell visszatenni annak, aki
elhozta.
Ha egy közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt az
intézményvezetőnél vagy helyettesénél kérvényezni kell. A tárgy átvételéről és az anyagi
felelősségről elismervényt köteles aláírni.
2.8.3. Karbantartás és kártérítés
Az intézmény karbantartója felelős a tantermek, szaktanterem, tornaterem és más helyiségek
balesetmentes használhatóságáért és az eszközök karbantartásáért. Az eszközök, berendezések
hibáját a pedagógus, a hetes köteles a karbantartó tudomására hozni. A javítható eszközöket a
karbantartó kijavítja. Speciális szakmunkát az intézményvezető engedélyével lehet igénybe
venni. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket a szabályzat alapján selejtezni kell.
Az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg
kell téríteni a kártérítési szabályok szerint.

3. A belső ellenőrzés rendje
3.1.A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje
Az intézményvezető közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes, illetve a hozzá
közvetlenül beosztott szakemberek szakmai munkáját.
Az ellenőrzés módszerei: óra-foglalkozás látogatás, dokumentumellenőrzés,
beszámoltatás és célvizsgálat, amelynek megállapításait az érintettel meg kell beszélni.
Az intézményvezető az ellenőrzéshez ütemtervet készít. Az ütemterv elkészítése során
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figyelembe kell venni az adott évben pedagógus minősítési rendszerben értékelés alá
eső pedagógusokat.
A beszámoltatás lehet közvetlen, történhet szóban vagy írásban, valamint
beszámolásnak minősül az is, ha az intézményvezető testületi szerve az
intézményegység tevékenységét vagy annak részterületét értékeli.
Az iskolai intézményegységben folyó szakmai munkát az intézményegység vezető
ellenőrzi, az óvodai intézményegységben folyó szakmai munkát az igazgatóhelyettes
óvónő ellenőrzi, amelyekről az intézményegység működési szabályzata tartalmaz
rendelkezést.
3.2.Az óvodai nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje
A pedagógiai (nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének feladatai)
•
•

Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az óvoda
nevelési programja szerint előírt) működését.
Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát (minőségi munka).

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
Az igazgatóhelyettes óvónő (intézményegység vezető) és munkaközösség-vezetők. Az
ellenőrzés munkamegosztás és ellenőrzési ütemterv illetve írásban rögzített ellenőrzési terv
alapján végzik. Az ellenőrzési ütemtervet nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzés kiterjed:
•
•
•
•
•
•

a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére,
és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre,
a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontosságára,
az óvodapedagógus-gyermek kapcsolatra,
a gyermek személyiségének tiszteletben tartására,
a nevelő és oktató munka színvonalára,
Ezen belül különösen:
- előzetes felkészülés, tervezés,
- a foglalkozások felépítése, szervezése, az alkalmazott módszerek,
- foglalkozás eredményessége, a nevelési program követelményeinek teljesítése,

Az ellenőrzés fajtái:
•
•

Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés.
Spontán, alkalomszerű ellenőrzés.
A problémák feltárása, megoldása érdekében.
A napi felkészültség felmérésének érdekében.

Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel
ismertetni kell.
3.3.Az iskolai pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja,
hogy:
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biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse
a vezetői irányítást, a döntések megalapozását,
• jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőknek a pedagógiai, jogi követelményektől
való eltérést,
• megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet,
• tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat,
• biztosítsa az intézmény pedagógiai, munkaügyi előírások szerinti működését,
• biztosítsa a pedagógusok munkájának a minőségbiztosítását a pedagógusok
értékelési rendszere alapján.
Átfogó az ellenőrzés, ha az adott tevékenység egészére irányul, áttekintő módon értékeli a
pedagógiai feladatok végrehajtását, azok összhangját.
A célellenőrzés: egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma
feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat.
A témaellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló, összehangolt
összehasonlító vizsgálat. Célja az általánosítható következtetések levonása az intézkedések
érdekében.
Utóellenőrzés: egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtására,
az eredmények felülvizsgálatára irányul.
•

A pedagógiai ellenőrzés területei
A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok:
− a pedagógiai program feladatainak végrehajtása,
− a helyi tanterv megvalósítása az alsó és felső tagozaton,
− a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,
− a nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,
− a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata,
− valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése,
− a tanulók elméleti, gyakorlati tudásának, képességeinek magatartásának és
szorgalmának felmérése, értékelése,
− a törzskönyvek, haladási és gyakorlati naplók folyamatos, szabályszerű
vezetésének ellenőrzése,
− a túlórák, helyettesítések pontos megállapítása,
− a napközis nevelőmunka hatékonysága,
− osztályozó-, különbözeti-, javítóvizsgák szabályszerű lefolytatása,
− a szakmai felszerelések, a szertárak berendezéseinek szabályszerű használata,
− a tanulók egészség- és balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatása,
− a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása,
− az OH által meghatározott ellenőrzések elvégzése.
Értékelő (realizáló) megbeszélés
Az ellenőrzés után (lehetőleg közvetlenül!) értékelő megbeszélésen kell megállapítani az
ellenőrzés tapasztalatait. A feltárt hiányosságokat és a kedvező tapasztalatokat is célszerű
értékelni.
Az ellenőrzést követő intézkedések
Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős
vezető helyettes, egységvezető köteles elvégezni.
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Intézkedik:
− a hibák, hiányosságok javításáról,
− a káros következmények ellensúlyozásáról,
− a megelőzés feltételeinek biztosításáról,
− az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról,
− a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról,
− a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismeréséről.
Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén az intézmény vezetője rendeli el a
szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást.
A pedagógusok, vezetők és az intézményi önértékelés rendje külön szabályzat alapján
történik.
3.4. A gazdálkodás belső ellenőrzésének rendje
Az intézmény belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a fenntartó megbízásából külső
szakemberek végzik.

4. A belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem
állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
A gyermekeket képviselő szülők, valamint a pedagógusok, alkalmazottak kivételével az
intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az illetékes egységvezetőnek jelentik be,
hogy milyen ügyben jelentek meg az egységben. A fent megjelölt személy a feladatkörét
meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az intézményvezetőnek vagy
helyettesének jelenti be.
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel
való egyeztetés szerint történik.
Az egységekben a csoportok, osztályok, foglalkozások látogatását más személyek részére az
intézményvezető engedélyezheti.

5. Az intézményegységek kapcsolattartásának rendje
Az intézményegységek a jogszabályban meghatározott
együttműködve, tevékenységüket összehangoltan látják el.

feladataikat

egymással

Az intézmény vezetője a szervezeti rendnek megfelelően irányítja, integrálja az egységek
és a hozzájuk tartozó dolgozók munkáját.
A kapcsolattartás
megfogalmazásra.

formái

és

rendje

bővebben

az

éves

munkatervben

kerül

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a pedagógusokat és más
alkalmazottakat érintő intézkedések, jogszabályok, és egyéb belső szabályozások az
intézményegységekben kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek.
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Az együttműködéssel elérni kívánt célok, illetőleg az ezzel kapcsolatos feladatok
megjelennek az intézmény éves munkatervében is.

6. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
rendje, formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a
kiadmányozás és a képviselet szabályai
Az intézményvezető az intézményegységek és szervezeti egységek értekezletein részt
vesz.
6.1. Szervezeti felépítés, intézményegységek, vezetőség, véleményezési, döntéshozó
szervek
6.1.1.Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény élén igazgató áll. Az óvodai egység szakmai vezetését
igazgatóhelyettes óvónő végzi. Ő látja el a tagintézményben dolgozó dajkák
munkahelyi irányítását is. Az igazgató akadályoztatása esetén munkáltatói,
gazdálkodási helyettesi feladatokat lát el. Az általános iskolai egység vezetését az
igazgató látja el. Akadályoztatása esetén a munkaközösség vezetők (alsós, felsős)
végzik a szakmai munka irányítását. Az intézmény működésében közreműködő
titkárság és
technikai és gazdasági
személyzet irányítása közvetlenül az
intézményvezető feladata.
6.1.2. Az intézmény intézményegységei és faladatuk a többcélú intézményben:
6.1.2.1. A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Óvodája
Az óvoda 131 fő befogadó képességgel, 5 foglalkoztató csoportszobával, kiszolgáló
helyiségekkel rendelkezik. Az óvodai egység szakmai munkáját vezető beosztású
óvodapedagógus irányítja. Munkáját a munkaközösség vezetők segítik.
Az intézményegység feladata: A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a
szülőkkel együttműködve biztosítja a 3-7 éves korosztály nevelését, a gyermekek
személyiségének fejlesztését.
Együttműködik a bölcsődével, keresi az intézmények közötti átmenet legjobb
módjait. Együttműködik a Nevelési Tanácsadóval és az Egységes pedagógiai
Szakszolgálattal a gyermekek szakszolgálati ellátása érdekében.
Gondoskodik a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséről.
Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, valamint a
tanulási nehézsége, magatartási zavara miatt különleges gondozást kívánó
gyermekek integrált fejlesztését.
Ellátja a román nemzetiségi (kétnyelvű: román-magyar) óvodai nevelési feladatokat
6.1.2.2. A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Általános
Iskolája
Kétegyháza Úttörő u. 89. székhelyén rendelkezésére áll 4 tanterem, 1
számítástechnikai, 1 nyelvi terem és 1 természetismeret terem, továbbá az Úttörő u. 83.
sz. alatt az alsós épületben 4 tanterem.
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Az általános iskola vezetését az igazgató látja el.
Az intézményegység feladata az integráción belül:
−
−
−
−
−

Szorosan együttműködve a családdal biztosítja a 6-14 éves korosztály korszerű
nevelését, képzését, művelődését.
Feltárja az óvoda és az iskola egymásra épülésének módjait, folytatja az óvoda
felzárkóztató tevékenységét, gondoskodik a tehetségek fejlesztéséró1 és a
tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásáról.
Gondoskodik a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztéséről.
Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, valamint a
tanulási nehézsége, magatartási zavara miatt különleges gondozást kívánó
tanulók integrált fejlesztését.
Ellátja a román nemzetiségi (kétnyelvű: román_magyar) általános iskolai
oktatási feladatokat.

6.1.2.3. Titkárság
Az igazgató közvetlen irányításával működik. Ellátja az intézménybe, érkező iratok
központi iktatását, az intézményegységekhez, telephelyekre való továbbítását,
valamint az irattározást. Az igazgató irányításával mindazokat az adminisztrációs
feladatokat, amelyek az intézmény működésével kapcsolatosak.
6.1.2.4. Gazdasági egység
Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egység.
Vezetése, irányítása a gazdasági vezető feladata. Ellátja a költségvetési tervezéssel, az
előirányzat-felhasználással, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon
kezelésével és használatával, a beszámolással, munkaerő-gazdálkodással és
bérgazdálkodással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a könyvvezetéssel és
a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással, valamint a gazdasági
folyamatokba beépített belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Szervezi az épületek
szükség szerinti felújítását, az általános karbantartást, a takarítást és az egyéb
segédmunkákat.
Működésre vonatkozóan pénzügyi, gazdasági szabályozók az irányadóak.
6.1.2.5. A kiadványozási (aláírási) jogkörgyakorlása
Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló
iratok kivételével egymagában ír alá. Tartós távolléte vagy akadályozatása esetén az
azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat (gazdasági, munkáltatói
ügyekben) a gazdasági vezető szakmai ügyekben az igazgató helyettes írja alá.
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos aláírási jogosultságokat a gazdálkodási
szabályzat tartalmazza.
Az intézmény egységeiben az alapító okiratban meghatározott bélyegzőket lehet
használni, a bélyegző használatára az igazgató által feljogosított személyeknek.
Cégszerű aláírásra jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezető.
6.1.3. Az intézmény vezetésének szerkezete, vezetők közötti feladatmegosztás
6.1.3.1. Az intézményvezető felelősségi és feladatköre
Az intézmény élén magasabb vezető beosztású igazgató áll, aki az intézmény
egyszemélyi felelős vezetője, aki:

Kétegyháza, 2019. december

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.
• Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért.
• Gondoskodik az intézmény programja megvalósításának személyi, tárgyi,
valamint módszertani feltételeiről.
Jogkörét, felelősségét, feladatait a köznevelési törvény, az intézmény belső szabályzatai,
valamint a fenntartó határozza meg.
Feladatkörébe tartozik továbbá:
• Az alkalmazotti, alkalmazotti értekezletek, igazgatótanácsi értekezletek
megszervezése.
• A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel az
együttműködés.
• A kötelezettségvállalási, munkáltatói (kivéve az intézményegységek vezetőire,
vezetőkre átruházott munkáltatói jogok) és kiadmányozási jogkör gyakorlása.
• Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés,
amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem
utal más hatáskörbe.
• A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben,
• Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség
figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy
állandó megbízást adhat.
• A jogszabályok által vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott feladatok
ellátása.
• Észszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése.
6.1.3.3. Általános iskolai egységvezető feladatai: (Az általános iskolai egység vezetője
az intézmény vezetője)
• Irányítja és szervezi az intézményegység szakmai munkáját, szakmai ügyekben
képviseli az intézményt.
• Dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan szakmai
kérdésben, amely előzetes egyeztetése nem tartozik a többcélú intézmény más
szerveihez, más közösség hatáskörébe.
• Végzi az intézményegység pedagógiai munkájának tervezésével,
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat.
• Felelős az általános iskolában folyó pedagógiai munkáért, az intézmény
szervezeteinek működéséért, a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, a
gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi
felügyeletének megszervezéséért. Segíti a pedagógus továbbképzéssel
kapcsolatos feladatok ellátását.
6.1.3.4. Óvodai egységvezető feladatai:
• Vezetői megbízásáról az igazgatótanács az igazgató egyetértésével dönt.
Felette a munkáltatói jogokat az igazgató látja el.
• Irányítja és szervezi az intézményegysége szakmai munkáját, szakmai
ügyekben képviseli az intézményt.
Kétegyháza, 2019. december

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.
• Dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan szakmai
kérdésben, amely előzetes egyeztetése nem tartozik a többcélú intézmény más
szerveihez, más közösség hatáskörébe.
• Végzi az intézményegység pedagógiai munkájának tervezésével,
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat.
• Ellátja a gazdálkodás területén a részére előírt feladatokat.
• Végzi a többcélú intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatában
előírt feladatokat.
• Ellátja az igazgató által átruházott munkáltató jogkörükbe tartozó feladatokat.
• A jogszabályban meghatározottak szerint végzi a tanügy igazgatási feladatokat.
Felelős az egység pedagógiai munkájáért, a minőségirányítási program
működtetéséért, a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, a gyermekbalesetek
megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletének
megszervezéséért. Segíti a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos feladatok
ellátását.
• Az óvodai intézményegység vezetője végzi: a nevelőtestület vezetését, a
nevelőtestületi értekezlet és a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának
megszervezését és ellenőrzését, a nevelőmunka irányítását és ellenőrzését, a
nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplését a
rendelkezésre álló költségvetés alapján az óvoda működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítását
3.1.3.5. A kiadványozási (aláírási) jogkör gyakorlása
Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. Távolléte vagy akadályozatása
esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az
igazgatóhelyettes írja alá.
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos aláírási jogosultságokat a gazdálkodási
szabályzat tartalmazza
Az óvodai intézményegység vezető feladatköre a vezetése alá tartozó egység szakmai
tevékenységével kapcsolatos levelekre, saját hatáskörben tett intézkedésekre, tanügyigazgatási körébe tartozó ügyekre terjed ki.
Az intézmény minden egységében egyaránt az intézmény kör-és fejbélyegzőjét lehet
használni az intézményvezető, vagy az őt helyettesítő igazgatóhelyettes (egész
intézményt érintő kérdésekben) aláírásával.
Cégszerű aláírásra
gazdasági vezető.

jogosultak:

intézményvezető,

intézményvezető

helyettes,

6.1.3.7. Az intézmény vezetőségének tagjai, együttműködésük
Vezetőség tagjai:
-

igazgató

-

igazgatóhelyettes óvónő

-

munkaközösség vezetők (1 fő óvoda, 2 fő iskola)

A vezetőség szükség szerint, de legalább kéthavonta egyszer ülésezik.
A megbeszélést az igazgató hívja össze. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és
vezeti.
A megbeszélésről jegyzőkönyv, illetve feljegyzés készül. A tagok
kétharmadának jelenléte szükséges. Döntéseit, egyszerű szótöbbséggel hozza.
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A vezetőség az egész intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkezik.

7. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
7.1. Közalkalmazotti tanács
A Közalkalmazotti Tanács és az intézmény vezetőségének munkakapcsolatát a
Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a
Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke
és az igazgató feladata.
7.2. Az igazgatótanács, szak-alkalmazotti értekezlet, alkalmazotti közösség,
alkalmazotti értekezlet
7.2.1. Igazgatótanács
Az igazgatótanács elnöke az igazgató. Tagjai: az óvodai egységből 2 fő,(óvodai
egység vezetője, kisebbségi anyanyelvi munkaközösség vezető) és az iskolai
egységből 2 fő (alsó és felső tagozat munkaközösség vezetője).
Az igazgatótanács dönt: az igazgatóhelyettesek megbízásáról a megbízás
visszavonásáról, az egységek feladatainak összehangolásáról. Állást foglal: az
intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő
javaslatokról, továbbá mindazokról, amelyben az igazgató állásfoglalást kér.
Véleményezi az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését jelentő ügyeket, az
intézmény fejlesztésére vonatkozó terveket.
Feladata: az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Dönt az alkalmazotti értekezlet
összehívásának időpontjáról, napirendjéről. Előzetesen véleményezi az alkalmazotti
értekezlet elé kerülő ügyeket, melyet az alkalmazotti értekezleten ismeretet.
Az igazgatótanács félévente egyszer ülésezik. Az igazgató hívja össze. Rendkívüli
igazgatótanácsi ülést legalább két tag indítványára össze kell hívni. Az igazgató, ha
szükségesnek látja, összehívhatja az igazgatótanácsot.
Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak 50%-a plusz egy fő jelen
van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Vezetői megbízás,
visszavonás esetén az érintett nem szavazhat. A szavazás ebben az esetben titkosan
történik. A döntésre jogosultak két harmadának támogatása szükséges a döntéshez.
7.2.2.Vezetői tanács
Operatív ügyekben az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő
szerve. Tagjai: az igazgató és az igazgatóhelyettes, gazdasági vezető.
Feladatköre: dönt saját munkaprogramjáról, javaslatot tesz az intézmény
munkatervének összeállítására, gondoskodik az igazgatótanács döntéseinek
végrehajtásáról, állást foglal képzési, továbbképzési, szabadságolási tervről, vizsgálja
a személyi és tárgyi körülmények alakulását, gondoskodik a nyári nagytakarítás,
karbantartás, ügyelet megszervezéséről, állást foglal mindazon kérdésekben,
amelyeket az intézményvezető előterjeszt. Vizsgálja, és állásfoglalásával segíti a
nevelési folyamatok egymásra épülését, az óvoda és az iskola együttműködését, a
nevelőmunkát segítő tevékenységeket, a gyermekvédelmi, környezetvédelmi,
egészségvédelmi tevékenységet.
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A vezetői tanács üléseit a munkaprogramja szerint, de legalább kéthavonta egy
alkalommal tartja.
7.2.3. Szak alkalmazotti értekezlet
Nevelési, gondozási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és
határozathozó szerve.
Tagjai: az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben
foglalkoztatott főfoglalkozású, részfoglalkozású szakalkalmazottak, nevelő-oktató
munkát segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottak.
Döntési jogkörébe tartozik:
• Az intézményi stratégia elfogadása.
• Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.
• Az intézmény éves munkatervének elfogadása.
• Az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása.
• A szakalkalmazottak képviseletében eljáró pedagógus megválasztása.
• Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő
szakmai vélemény kialakítása.
Vélemény-nyilvánítás:
• A szak alkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A szak alkalmazotti értekezletet általában évente kétszer, a nevelési év indításakor és
zárásakor kell összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha hatáskörébe tartozó döntési,
véleményezési, javaslattevő jogkörének gyakorlására az intézményvezető elbírálása
alapján szükséges.
A szak alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen
van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok
egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az
intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában.
Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos döntésnél magasabb jogszabályok az
irányadók.

8. Az
intézményvezető
vagy
intézményvezető-helyettes
akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
Az igazgató távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását a helyettes látja el.
Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek,
illetve amelyek az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
Az igazgató és az igazgató helyettes együttes távolléte esetén a helyettesítési feladatokat a
munkaközösség vezetők látják el.
Az óvodai egység vezető helyettesítését a kisebbségi nyelvi munkaközösség vezető
látja el.
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Az általános iskolai egység vezetését az egységvezető akadályoztatása esetén az alsó és
felső tagozat munkaközösség vezetői látják el.

9. A vezetők és az óvodai, iskolai szülői szervezet, közösség közötti
kapcsolattartás formája, rendje
9.1.A szülői szervezet (közösség)
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése
érdekében szülői szervezetet (közösséget) működtetnek.
Az óvodai csoportok, iskolai osztályok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy
csoportba, osztályba járó gyermekek, tanulók szülei alkotják. Minden csoportban,
osztályban külön szülői szervezet működik, élükön az óvodai, iskolai szülői szervezet
képviselőivel. Velük a csoportot vezető óvodapedagógusok, osztályfőnökök tartják a
kapcsolatot. Mindegyik egységben a csoportok, osztályok szülői szervezeteinek
képviselői maguk közül választják ki adott egység szülői szervezetének intézményegységi képviselőjét, helyettesét. Velük az intézményi kapcsolattartó tartja a kapcsolatot
(intézményegység vezetők).
A szülői szervezetek önmaguk által meghatározott rend szerint működnek
A csoportok, osztályok szülői szervezetei a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a
csoportokban, osztályban választott képviselők segítségével juttathatják el az adott
egység képviselőjének, aki továbbítja a kapcsolattartónak a felvetést.
Az egységek képviselői és helyettesei alkotják az intézményegységek szülői
szervezetének vezetőségét, akik maguk közül választják az elnököt. Az óvodai egység
szülői szervezetének választmánya 10 tagú, akik maguk közül választják az elnököt. Az
iskolai egység szülői szervezetének választmánya 16 tagú, akik maguk közül választják
az elnököt. Akkor határozatképes, ha ülésein legalább 6 fő, illetve 9 fő van jelen.
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az intézmény vezetőjének a szülői szervezet (közösség) választmányát (vezetőségét)
nevelési évenként egy alkalommal össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az
intézmény feladatairól, tevékenységéről.
A csoportok, osztályok szülői munkaközösségének az óvodapedagógusok,
osztályfőnökök szükség szerint, de évente legalább két alkalommal adnak tájékoztatást.
Választott tisztségviselői által:






Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott
jogaik érvényesítésében.
Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól
tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót.
A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben
tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az e körbe tartozó ügyek
tárgyalásakor, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet ilyen
esetekben a nevelőtestületi értekezleten.
Az intézményvezetői, egységvezetői pályázatról véleményt nyilváníthat,
melyet írásba foglal, és az előkészítő bizottság elnökének átad.
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A szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi, szakalkalmazotti
értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalására, amely ügyekben jogszabály vagy az
intézmény szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség részére
véleményezési jogot biztosított.
A meghívás a napirendi pont írásos anyagának 8 nappal korábbi átadásával történik.

9.2.A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartásának rendszere
A szülők és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség
nyílik az alábbi esetekben:
• nyílt napokon,
• projektnapokon,
• nyilvános ünnepélyeken,
• fogadóórákon,
• családlátogatáson,
• a faliújságra kifüggesztett információkon keresztül,
• a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül,
• az óvodai, iskolai rendezvények, kirándulások közös szervezése során,
• szülői értekezleteken
Szülői értekezletet minden évben öt alkalommal tartunk, munkaidőn kívüli időben.
1. Ismerkedési, tájékozódási szülői értekezlet az új szülők részére.
Határidő: augusztus
2. Összevont tanévnyitó szülői értekezlet,
Határidő: szeptember - október
3. Csoport, osztály szülői értekezlet
Határidő: november - december
4. Csoport, osztály szülői értekezlet
Határidő: február - március
5. Csoport, osztály szülői értekezlet
Határidő: április – május
A szülői értekezletek feladata az éves tervben van meghatározva. Általában tájékoztatás az
intézményben folyó nevelő, oktató munkáról, az óvoda, iskola életéről, a gyermekek, tanulók
fejlődéséről.
Nevelési tárgyú előadásainkon (szülői kezdeményezésre, választott témából) a szülők
nevelőpartnerré emelése, a jó kapcsolattartás kialakítása a cél. Az SZMK megválasztása, éves
feladatának kitűzése, értékelése is a feladatok közé tartozik. Az intézmény működéséről is
tájékoztatjuk a szülőket (nyitva tartás, zárás, hetirend, napirend, házirend, étkezési térítési
díjak szedése, aktuális problémák stb.)
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10. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására,
továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására
vonatkozó rendelkezések
Az általános iskolai nevelőtestület

10.1.

A nevelőtestület az általános iskola pedagógusainak közössége, a nevelési
kérdésekben az általános iskolai egység legfontosabb tanácskozó és határozathozó
szerve.
A nevelőtestület tagja az intézményegység valamennyi pedagógus munkakört betöltő
alkalmazottja, valamint pedagógiai munkát segítő felsőfokú végzettségű
alkalmazottja.
Az általános iskola nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az általános iskolai
intézményegység működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a közoktatási
törvényben és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként
pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Döntési jogkörébe tartozik
• A nevelési program elfogadása,
• A tanterv elfogadása,
• Az iskolai egység szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
• Az iskola éves munkatervének elfogadása,
• Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
• Az iskolai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
• Az iskolai házirend elfogadása,
• Jogszabályban meghatározott más ügyek,
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet:
• Az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére
tagjaiból – meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve
egyes jogköreinek gyakorlását (a jogszabályban előírtak kivételével) átruházhatja a
szakmai munkaközösségre.
A nevelőtestület értekezletei:
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A
nevelőtestület rendes értekezleteit az intézmény éves munkatervében meghatározott
napirenddel és időpontokban az általános iskolai egység vezetője hívja össze. Az
egységvezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend három
nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:
•
•
•
•
•

nevelési évet nyitó értekezlet,
őszi munkaértekezlet,
féléves értékelő értekezlet,
tavaszi munkaértekezlet,
nevelési évet záró értekezlet,

Kétegyháza, 2019. december

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az iskola lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti
Tanács, az intézményvezető vagy helyettese szükségesnek látja. A rendkívüli
nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc
napon belül kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait - jogszabályokban meghatározott
kivételekkel – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok
az intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában.
10.2.
Az óvodai nevelőtestület
A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben az
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve
A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő
alkalmazottja, valamint pedagógiai munkát segítő felsőfokú végzettségű
alkalmazottja.
Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézményegység
működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más
jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Döntési jogkörébe tartozik
• Az óvodai nevelési program elfogadása,
• Az óvodai egység szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
• Az óvoda éves munkatervének elfogadása,
• Az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
• Az óvodai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
• Az óvodai házirend elfogadása,
• Jogszabályban meghatározott más ügyek.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet:
• Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére
tagjaiból – meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve
egyes jogköreinek gyakorlását ( a jogszabályban előírtak kivételével) átruházhatja a
szakmai munkaközösségre.
A nevelőtestület értekezletei:
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A
nevelőtestület rendes értekezleteit az intézmény éves munkatervében meghatározott
napirenddel és időpontokban az óvodai egység vezetője hívja össze. Az óvodai egység
vezetője a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend három
nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:
• nevelési évet nyitó értekezlet,
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• őszi nevelési értekezlet,
• tavaszi nevelési értekezlet,
• nevelési évet záró értekezlet,
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti
Tanács, az óvodai egység vezetője szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi
értekezletet foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül
kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott
kivételekkel – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
A szavazatok egyenlősége esetén az óvodai egység vezetőjének szavazata dönt. A
döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek
határozati formában.
Nevelőtestület hatáskörébe átruházott feladatok

10.3.

Nincs ilyen feladat.

11. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a
pedagógiai
szakszolgálatokkal,
a
pedagógiai
szakmai
szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskolaegészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való
kapcsolattartást
Az intézményt a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az
intézményvezető képviseli. Ebben az esetben az intézményegységek vezetői képviselik az
egységeket.
Fenntartó és az intézmény kapcsolata:


Jelentések, beszámolók, intézményvezetői
kölcsönös informálás szükség szerint.

tanácskozásokon

keresztül

Gyermekjóléti, védőnői szolgálat és az intézmény kapcsolata


Az intézményben a gyermekvédelmi feladatokat a gyermekvédelmi felelős
látja el az egységvezetőkkel együttműködve. Az előbb felsorolt érintettek
folyamatosan tartják a kapcsolatot a gyermekjóléti, védőnői szolgálattal,
amelyről az intézményvezetőnek rendszeresen beszámolnak.



Pedagógiai szakszolgálat és intézmény kapcsolata: a pedagógiai
szakszolgálatot a Békés Megyei Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye látja el.
Az itt dolgozó szakemberekkel a kapcsolattartás folyamatos.

Művelődési Ház, Könyvtár, Gyermekorvos és az intézmény kapcsolata


Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti
látogatások. Kapcsolattartó: intézményvezető
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12. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatok
12.1.Az iskolai intézményegység:
Kiemelt feladat: A román nemzetiségi ünnepek, hagyományok megismertetése és ápolása.
 Minden tanévben az alábbi jeles napokról emlékezünk meg:
1956. október 23.
1848. március 15.
1849. október 6.
 Hagyományos iskolai rendezvények
Tanévnyitó
Magyar nyelv hete
Román nyelv hete
Mesemondóverseny
Karácsonyi műsor
Farsang
Húsvét
Anyák napi műsor
Nemzeti összetartozás napja
Családi nap
Ballagási ünnepség
Tanévzáró ünnepély
Kötelező viselet:
Az iskolai szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele
kötelező, az alkalomhoz illő és gondozott öltözékben!
Az intézményi ünnepélyeken a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában
kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást múltunk kiemelkedő eseményei, vagy
követésre méltó személyei iránt. Ünneplő ruhában kell megjelenni a javító és
osztályozóvizsgákon is!
Ünnepi öltözet mindkét nem számára:
Fehér felső (blúz, ill. ing)
Sötét alj (szoknya ill. nadrág)
12.2.Óvodai intézményegység
Kiemelt feladat: A nemzetiségi népi hagyományok ápolása, jeles napokhoz kapcsolódó
szokások.
Hagyományos óvodai rendezvények:
Télapó
Karácsony
Húsvét
Farsang
Gyermeknap
Anyák napja
Évzáró és ballagás
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12.3.Az óvodai hagyományok ápolása
12.3.1.Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok
-

közös megemlékezés a gyermekek név, ill. születésnapjáról,
ajándékkészítés Anyák napjára, valamint kisebb óvodásoknak,
óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása, Télapó, Karácsony, Húsvét, Farsang,
Gyermeknap, Anyák napja, évzáró műsorok, ballagás.

Az évet tanévzáró foglalkozás vagy évzáró ünnepély zárja, a körülményeknek vagy
hagyományoknak megfelelően.
Az évzáró ünnepély műsora kizárólag az óvodai éves anyagból választható, domináljon a
gyerekek együttes játéka, szereplése, az életkori sajátosságok figyelembevételével.
-

Népi hagyományok ápolása (nemzetiségi is) jeles napokhoz kapcsolódó szokások.
Őszi, tavaszi tanulmányi kirándulások (szüret, terménygyűjtés).

Az óvodán kívüli, valamint a munkaidőn túli vagy hétvégi programok szervezését (pl.
gyermekszínház matiné, stb.) csak akkor szabad vállalni, ha az megfelel a gyermekek
életkorának, érdeklődésének, a szervezést és a megfelelő felügyeletet az óvoda biztosítani
tudja. Az óvodán kívüli tevékenység szervezésekor a szülő dönt a gyermek részvételéről
(kirándulás stb.)
Kirándulást csak úgy lehet szervezni, ahogy azt a mindenkor érvényben levő rendelet előírja,
és ezt minden esetben az óvodai igazgatóhelyettessel egyeztetni kell.
12.3.2.A nevelőtestület hagyományon alapuló programjai:
Az évet tanévnyitó értekezlet nyitja, mely nevelőtestületi értekezlet. Időpontja szeptember 15
és 30 között van.
Tanévzáró értekezlet június 1 és 20 között szervezendő.
Ezeken az új tanév feladatai, a tanév értékelése, az óvoda egész működésének, a végzett
munkának az értékelése, illetve a tanév rendje, kijelölt feladatok, az óvoda munkaterve kerül
ismertetésre, megvitatásra.
• Nevelési értekezleteket évente kétszer tartunk az óvodapedagógusok részvételével.
• Házi bemutató foglalkozás szervezése (a kollektíva döntése alapján óvodán belül).
• Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása
(alkalmanként).
• Dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról
(szükségszerűen).
• A pályakezdő illetve újonnan belépő dolgozó köszöntése, felkarolása.
• A távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása.
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13. A
szakmai
munkaközösségek
kapcsolattartásának rendje, részvétele
munkájának segítésében

együttműködése,
a pedagógusok

Az intézményegységek pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A
munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési
intézményben folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.
Az óvodai egységben anyanyelvi és román nyelvi munkaközösség működik.
Az iskolai egységben két szakmai munkaközösség (egy az alsó tagozatban egy a
felső tagozatban) működik.
Tanév elején történő döntés alapján, munkatervhez igazítva, a munkaközösségvezetőt a munkaközösség tagjai maguk közül választják ki.
A szakmai munkaközösség, az intézmény éves célkitűzéseit figyelembe véve
meghatározza működési rendjét és elkészíti munkatervét. A szakmai munkaközösség
munkáját munkaközösség vezető irányítja.
A munkaközösség vezetőjét
intézményvezető bízza meg.

a

munkaközösség

tagjainak

javaslatára

az

A munkaközösség vezető(k) feladatai:
• figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
• a szakmai és módszertani tevékenység irányítása, segítése, ellenőrzése,
• a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,
• a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,
• a tervező munkában segítségadás,
• kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként
számoljon be ezekről a munkaközösség foglalkozásain,
• a bemutató foglalkozáson látottakat értékelje,
• önként vállaljon feladatokat.

14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az iskolaorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi
területeken:
 fogászat évente egy alkalommal,
 belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal,
 szemészet évente egy alkalommal,
 a tanulók fizikai állapotának mérésre évente egy alkalommal,
 továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata 8. évfolyamon.
A védőnő elvégzi a tanulók higiéniai tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.
Egészségügyi prevenció: az iskolaorvosi ellátás
Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi
intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. Az intézményvezető és az iskolaorvos
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közötti szerződéses megállapodás alapján az iskola-egészségügyi ellátás a következőkre terjed
ki:
− a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,
− a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése,
− könnyített és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,
− színlátás és látásélesség vizsgálat,
− fogászati kezelés,
− egészségügyi felvilágosítás tartása,
− az ebédlő, tornaterem, mosdók, WC-k, egyéb helyiségek egészségügyi
ellenőrzése,
− a beteg tanulók aktuális orvosi kezelése,
A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére a
védőnő az intézmény hivatalos egészségügyi füzetébe jegyzi be. A kapcsolattartásért felelős
munkaközösség vezető tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról az érintett
osztályfőnököket, akik gondoskodnak osztályuk tanulóinak az orvosi vizsgálaton való pontos
megjelenéséről.
Az intézmény tanulói az iskolaorvosi rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek.
Védőnő fogadja a gyerekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban minden héten, a
rendelő ajtaján feltüntetett fogadó időben.
Az iskolaorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy az a tanulmányi munkát a legkisebb
mértékben zavarja. Ha mód van rá, a vizsgálatok a tanítás szüneteiben, vagy azt követően
történjenek!

15. Az intézményi védő, óvó előírások
Az intézmény vezetője felelős a nevelő-oktató, gondozó-fejlesztő munka egészséges és
biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért. A
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó intézményvezetői feladat. Az
intézményvezető az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s a szükséges
intézkedést megteszi.
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az
ellenőrzésbe bevont személyeket.
Az egységekben alkalmazottak általános feladata és kötelessége a gyermekek, tanulók testi
épségének megóvása.
Minden óvodapedagógus, pedagógus feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek, tanulók
részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket életkoruknak
megfelelő szinten átadja, illetve ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek
veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. A pedagógusoknak fel kell hívni a
gyermekek, tanulók figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési
szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
Különösen fontos ez, ha:
•
•
•

az udvaron tartózkodnak,
ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek (kirándulás előtt),
ha az utcán közlekednek,
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• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt,
• ha a közeli építkezést stb. látogatják meg,
• egyéb esetekben.
Az intézmény minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi
utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
Az oktató nevelő gondozó munka folyamán a dolgozónak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek, tanulók tevékenységét. (Védő-óvó előírások figyelembe
vételével.)
A dolgozók feladatai a gyermek- tanulóbalesetek esetén:
Az óvodapedagógusok, pedagógusok, egyéb segítő alkalmazottak feladata a gyermekeket
ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:
a sérült gyermeket, tanulót elsősegélyben kell részesíteni,
ha szükséges, orvost kell hívni,
ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást lehetőség szerint meg kell szüntetni,
a gyermek- tanulóbalesetet azonnal jelezni kell az intézményvezetőnek,
egységvezetőnek,
• Az egységvezetőnek kötelessége az intézményvezetőt vagy helyettesét értesíteni.
Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, pedagógus, gondozó stb.
amihez ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal
orvost kell hívni. Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.
•
•
•
•
•

Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgálni. A
vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési
okokat. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogyan előzhetők meg a hasonló
balesetek, és a szükséges intézkedéseket az intézményvezetőnek meg kell tennie.
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az
intézményvezető végzi. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni, és e balesetekről az előírt nyomtatványon, jegyzőkönyvet
kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt
pedig át kell adni a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi
meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. A súlyos
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt kell bevonni. Az intézményvezetőnek igény esetén biztosítania kell a szülői
szervezet részvételét a balesetek kivizsgálásában.
Az intézményi nevelő-fejlesztő munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat
az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.

16. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre
nem látható eseményt, amely a nevelő-oktató- gondozó munka szokásos menetét
akadályozza, illetve az egységek gyermekeinek, tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és
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egészségét, valamint az intézmény épületeit, felszerelését veszélyezteti. Különösen
rendkívüli eseménynek minősül:
• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
• a tűz,
• a robbantással történő fenyegetés.
Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni, aki megteszi a szükséges intézkedéseket az érintettek testi épségének
megóvása érdekében, majd tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető dönt a
szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása esetén az SZMSZben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
•
•
•
•
•

az intézmény fenntartóját,
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 intézmény vezetője szükségesnek tartja.
A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult
felelős dolgozó utasítására a riadóterv alapján az épületben tartózkodó személyeket
értesíteni (riasztani) kell. Haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület
kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó
terv és a bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A gyermekcsoportoknak, osztályoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a
kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a
gyermekekkel éppen akkor foglakozó óvodapedagógus, gondozó, az iskolában a tanító,
tanár a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
•
•
•
•

Az épületből minden gyereknek, tanulónak távoznia kell, ezért a foglalkozást, órát
tartó nevelőnek a termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia
kell!
A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást, órát tartó nevelő hagyhatja el
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik
gyermek, tanuló az épületben.
A gyermekeket, tanulókat a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre
történő megérkezéskor az érintett pedagógusnak meg kell számolnia!

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.
A gyermekek, tanulók elhelyezése a körzetileg legközelebb eső másik telepen történik.
Amennyiben a másik telep akadályoztatva van a gyermekek, tanulók fogadására, úgy azok
elhelyezésére bármelyik telepet, esetleg más oktatási intézményt igénybe lehet venni
Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
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a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény
vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
•
•
•
•
•

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
• a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
• az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles
betartani!
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv”
tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes
intézményi szabályozását a bombariadó terv tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
intézményvezető helyettes a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi
helyiségeiben kell elhelyezni: tanári szoba, zsibongó hirdetőfala, csoportszobák.

17. Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet
tájékoztatást kérni a pedagógiai programról
Az intézményvezető, egységvezetők irodájában kell elhelyezni – az intézményvezető által
hitelesített másolati példányban

• az intézmény pedagógiai programját,
• az intézmény éves munkatervét,
• az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint
• házirendjét.
A szülők az intézményvezetőtől, egységvezetőktől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a
dokumentumokról. A dokumentumok elhelyezéséről, a tájékoztatás idejéről a szülők az
intézmény (intézményegységek) hirdetőtábláján kifüggesztett értesítés alapján szereznek
tudomást.
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18. A szülői szervezet, közösség véleményezési jogai
A szülői szervezet (közösség) döntési jogot gyakorol:

 a saját működési rendjében,
 munkatervének elfogadásában,
 tisztségviselőinek elfogadásában,
A szülői szervezet (közösség) egyetértési vagy véleményezési jogot
(jogszabályban előírtaknak megfelelően) gyakorol az alábbi területeken:











az SZMSZ kialakításában,
a házirend kialakításában,
az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor,
a nevelési program kialakításakor,
a vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás módjában,
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában,
az intézmény és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,
a gyermekvédelmi feladatok meghatározásában,
a munkatervnek a szülőket is érintő részében,

19. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás
részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
•

•

•

•

•

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem
derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
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•

•
•
•

A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján
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. Az egyeztető
eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
• az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
• a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
• az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
• a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni
• az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás
vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az
érintett feleket
• az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
• az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges
• a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
• az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek
célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
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ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti
• az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon
• az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
• az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása
• az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni
•

20. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok
hitelesítésének rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát:
•
•
•
•

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével
és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy
külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az
informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által
felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes, gazdasági vezető) férhetnek
hozzá.
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21. Az elektronikus úton előállított,
dokumentumok kezelési rendje

hitelesített

és

tárolt

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumokat külön e célra
létrehozott mappákban tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott
személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes, gazdasági vezető) férhetnek hozzá.

22. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladatés hatáskörök
• Munkáltatói jogkör: A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és
megszüntetése kivételével a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb feladatokat az
intézményvezető helyettesre.
• Balesetvédelmi, tűzvédelmi feladatok: az intézményben az igazgatóhelyettes
végzi az ehhez kapcsolódó feladatokat az összes közalkalmazott és az
egységekben járó gyerekek tekintetében külön szabályzat szerint.
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23. Munkaköri leírás-minták
Munkaköre:

igazgató

Közvetlen felettese: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Elnöke
A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézmény
• szakszerű, és törvényes működéséért,
• a pedagógiai munkáért,
• a román nyelv, hagyomány és kultúra magas szintű ápolásáért
• az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
• gyakorolja a munkáltatói jogokat
• képviseli az intézményt
• felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért
• jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját
Az intézmény vezetője dönt minden olyan ügyben, amelyet a Kjt. vagy a Köznevelési törvény
nem utal más hatáskörbe.
Az intézmény vezetőjének irányító munkája kiterjed
• a nevelőtestület vezetésére,
• a nevelő és oktatómunka irányítására, ellenőrzésére,
• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésére, a végrehajtás szakszerű
megszervezésére, ellenőrzésére,
• az elfogadott költségvetés alapján, a nevelési oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására,
• a diákmozgalommal, szülői munkaközösséggel, iskolánkkal, óvodával való
kapcsolattartásra,
• nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésére
• a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására
• a nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére
• a tanuló és gyermekbaleset megelőzésére
• a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésére
• a pedagógus etika normáinak betartására és betartatására
Az intézmény vezetője ügyviteli tevékenysége során ellenőrzi a pedagógusok,
óvodapedagógusok ügyviteli dolgozók adminisztrációs munkáját, különös tekintettel a:
• jogszabályok nyilvántartására,
• naplók, leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetésére,
• folyóiratok megrendelésére,
• baleseti jegyzőkönyvek elkészítésére,
• iskolai, óvodai dokumentációk rendezettségére,
• iratok selejtezésére.
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelős, mely a feladatok ellátásában meghatározó
tényező.
Az igazgató feladatainak egy részét a helyettesével megosztja.

Kétegyháza, 2019. december

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.

Általános irányító munka
Az igazgató a személyes felelősség megosztása nélkül felelős a többcélú intézmény
irányításáért.
Az igazgató rendszeresen tájékoztatja a fenntartót, a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatát, az intézmény Igazgatótanácsát az intézmény munkájáról, problémáiról, és
kérheti az intézményi feladatok megoldásához szükséges segítséget, támogatást.
Az igazgató gondoskodik a jogszabályok, felsőbb szervek határozatainak intézményre
vonatkozó végrehajtásáról.
Az igazgató kapcsolatot tart az intézmény szellemi, anyagi patronálása érdekében különböző
intézményen kívüli szervezetekkel.
Az igazgató irányítja a nevelők továbbképzését, szükséghez mérten különféle szakmai
konferenciákon való részvételt biztosítja.
Pedagógiai irányító munka
Az igazgató tervezi, szervezi ellenőrzi az intézményben folyó nevelői-oktatói
munkát, szakmai ellenőrzést indíthat egyes alkalmazott munkája színvonalának külső
szakértővel történő értékelése céljából
Az igazgató az iskolavezetőség vezetője és pedagógiai irányítója.
Az igazgató gondoskodik a nevelő – oktató munka állandó fejlesztéséről. Biztosítja a nevelők
állandó szakmai továbbfejlődését, önképzésükhöz megfelelő szakirodalmat biztosít.
Az igazgató az igazgatóhelyettes és munkaközösség-vezetők bevonásával elkészíti az
intézmény munkatervét, közösen kialakítják az intézmény nevelési programját.
Az igazgató az igazgató-helyettes és munkaközösség-vezetők bevonásával elkészíti a
tantárgyfelosztást.
Az igazgató jóváhagyja a tanmeneteket, a munkaközösség-vezetők véleménye alapján.
Az igazgató ellenőrzi az igazgatóhelyettessel, munkaközösség-vezetőkkel egyeztetett terv
alapján a tanítási órákat az órán kívüli foglalkozásokat, az óvodai foglalkozásokat a tantestület
nevelő-oktató munkáját.
Az igazgató értékeli a pedagógusok, óvodapedagógusok nevelő-oktató munkáját.
Az igazgató vezeti a nevelési értekezletet, és az összevont szülői értekezleteket.
Az igazgató hatásköre
Az igazgató elkészíti az óvodai csoportok, a tanulócsoportok kialakítását, beosztását.
Az igazgató gondoskodik az óvodás korú valamint a tanköteles korú gyermekek
nyilvántartásáról, beíratásáról, beiskolázásáról.
Az igazgató megszervezi az óvodás korúak, az elsősök előzetes összeírását, ha szükséges,
előkészítő programokat szervez.
Az igazgató engedélyezi a bizonyítványok másodlatának és az iskolalátogatási
bizonyítványok kiadását.
Az igazgató jogosult tanulókat felmenteni egyes tantárgyak gyakorlati oktatása, valamint az
iskola, óvoda látogatása alól.
Az igazgató gondoskodik a tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek vizsgálatáról, a
Nevelési Tanácsadó szolgálatainak igénybevételéről, illetve a szellemileg elmaradott
gyermekek kisegítő illetve gyógypedagógiai elhelyezéséről.
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Az igazgató munkáltatói jogköre
Az igazgató ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Munka Törvénykönyve és a Kjt.
annak végrehajtási rendeletei és más egyéb munkaügyi szabályok a hatáskörébe utalnak.
Az igazgató az intézmény vezetősége előzetes véleményének figyelembevételével dicsér,
jutalmaz, soron kívül előléptet.
Az igazgató minősíti az intézmény dolgozóinak tevékenységét.
Az igazgató engedélyezheti az iskola dolgozóinak esetenkénti mellékfoglalkozását.
Az igazgató – szükség esetén – él fegyelmi jogkörével (szóbeli, írásbeli figyelmeztetése,
fegyelmi eljárás.)
Az igazgató elbírálja a felmentési kérelmeket.
Az igazgató feladatai az intézmény ügyvitelével kapcsolatban
Az igazgató irányítja és ellenőrzi
• A pedagógusok és ügyviteli dolgozók adminisztratív munkáját,
• A jogszabályok nyilvántartását,
• A leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetését.
Az igazgató értékeli az intézmény munkáját, figyelemmel kíséri az Ellenőrzési Naplóban a
felügyeleti szervek által tett megállapításait, utasításait és gondoskodik azok végrehajtásáról.
Az igazgató intézménnyel kapcsolatos fenntartási feladatai
Az igazgató a költségvetés készítéséhez a szaktanárok javaslatait a munkaközösség vezetők
összefogásával bekéri.
Az igazgató ellenőrzi az intézményi költségvetés bevételi és kiadási időbeli arányos
felhasználását.
Az igazgató gondoskodik az intézmény épületeinek karbantartásáról, felújításáról.
Egyéb feladatok
Nyertes pályázat esetén irányítja az intézmény pályázatainak megírását, azokban projekt
vezetési és szakmai vezetői feladatokat lát el.
Az igazgató naponta áttekinti a beérkezett postai küldeményeket és megteszi a szükséges
intézkedéseket.
Az igazgató az intézményi hirdetmények és közlemények felelős szerkesztője.
Az igazgató jogosult a fenti feladatokat – a személyes felelősség megtartása mellett – más
(általa megbízott ) munkatársára átruházni, azokat végrehajttatni.
Járandósága
A munkaszerződésben a Kjt. és Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér
A 138/1992. (X. 8) kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok, amennyiben az
ellátott feladat indokolja
A fenntartó által jóváhagyott és megítélt – az éves munkáját értékelő – jutalom
Túlmunka esetén indokolt esetben a jogszabály által meghatározott túlóradíj.
Az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás,
vagy Erzsébet utalvány
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Munkaköre:
igazgató-helyettes (iskola)
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Irányítja és értékeli a tanulók munkáját,
Minősíti tudásukat,
Részt vesz szervezett továbbképzéseken,
Munkájának megkezdése előtt – ha nem ügyeletes – 15 perccel megjelenik a
foglalkozás helyén, hogy a tanítási órát ill. a foglalkozást becsengetéskor elkezdje.
Tiszteletben tartja az általános emberi jogokat, beleértve a gyermekek jogait, és a
személyiséghez fűződő jogokat is.
Az iskola tanulmányi és munkarendjét megtartja.
A tanulók szüleivel a szükséges kapcsolatot fenntartja
Órarendi óráit lelkiismeretesen látja el.
Nevelje tanítványait – szaktárgyától függetlenül – a helyes és kultúrált magyar
beszédre és írásra.
Tanmenete alapján halad a tanításban.
Részt vesz az iskola által szervezett ünnepélyeken és nevelőtestületi
értekezleteken.
Ellátja a kötelező óraszámban tartandó tanítási és nevelési feladatokat, figyelembe
veszi az egyes szaktárgyak tanítására vonatkozó központi elvárásokat.
Munkáját tervszerűen végzi, központilag vagy önállóan elkészített foglalkozási
terv alapján dolgozik.
Ha a tanterv és tankönyv nem változik a jóváhagyott tanmenet több évig érvényes
a megfelelő kiegészítésekkel.
A tanmenetet az ellenőrző szerveknek be kell mutatni. A tanórákra és más
foglalkozásokra lelkiismeretesen felkészül.
Az írásbeli dolgozatokat, témazárókat legkésőbb 10 napon belül kijavítja, illetve
javíttatja.
A felmérő dolgozatok megírását előre jelzi a tanulóknak. A kötelező írásbeli házi
feladatot ellenőrzi, javítja, helyesírási szempontból javíttatja.
A tanulók munkáját folyamatosan ellenőrzi és értékeli, az érdemjegyeket és
minősítéseket a tanulók tájékozató füzetében aláírásával igazolja, a naplóba beírja.
Havonta legalább egy érdemjegyet ad a tanulóknak.
Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös
vállalások teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az
iskola hagyományainak ápolásából, a tanulók folyamatos felzárkóztatását, a
tehetséggondozást szolgáló feladatokból, a gyermekvédelmi tevékenységből,
valamint az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből.
Beosztás szerint ellátja az ügyeletesi teendőket, a helyettesítést, az iskola területén
gyermeket felügyelet nélkül nem hagy.
Ellátja az iskola működtetéséhez szükséges, a tanulók nevelésével kapcsolatos
tanórán kívüli feladatokat.
Együttműködik az iskola vezetőjével és a felsőbb szakigazgatási szervek
ellenőrzésre jogosult személyeivel, véleményét, kéréseit, panaszát megfelelő
hangnemben közli.
Együttműködik az osztályfőnökkel, segíti nevelési feladatainak megvalósítását,
rendszeresen tájékoztatja az osztályban előforduló eseményekről, problémákról.
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Együttműködik a nevelőtestület tagjaival, pedagógus társaival szemben kritikus,
őszinte és tapintatos. Hangnemében tükröződik társainak tisztelete.
Igény szerint részt vesz szülői értekezleten, fogadóórákon megjelenik.
Szükség esetén a tájékoztató füzet útján tájékoztatja a szülőket gyermekük
magatartásáról, tanulmányi helyzetéről.
A helyettesítések jelét a tanóránál a naplóban feltünteti.
Felel a kijelölt tantermének, szertárának, foglalkozási helyének rendjéért.
Pedagógiai munkájának magas színvonalon való végzéséhez felhasználja az
önképzés és szerzett továbbképzés tapasztalatait, a szakfolyóiratokat,
oktatástechnikai és szemléltető eszközöket.
Tanóráin, foglalkozásain különös gondot fordít a balesetek elkerülésére. Ha baleset
történik, azonnal intézkedik és jelentést ad vezetőjének. A baleseti jegyzőkönyv
elkészítéséhez segítséget nyújt.
Amennyiben munkáját betegség vagy váratlanul felmerült más ok miatt nem tudja
megkezdeni, az iskola igazgatóját időben előre értesíti.
Ha a távolléte várhatóan több napig tart, a szakszerű helyettesítés érdekében a
tanmenetét az igazgató rendelkezésére bocsátja.
A pedagógust titoktartást kötelezi olyan adatokra vonatkozóan, amely a tanuló
iskolán kívüli helyzetével, családi jogállásával kapcsolatban tudomására jutottak.
Az iskola belső életével kapcsolatosan kívülállónak semmilyen információt nem
adhat.
A szülőkkel való kapcsolatában megőrzi tekintélyét, az együttműködésben őket
partnernek tekinti, kapcsolatuk őszinte, korrekt.
Személyi adataiban történő minden változást bejelent igazgatójának /nyári
szabadsága idején tartózkodási helyét./
A nevelő – oktató munkával összefüggő teendőkkel bármely pedagógus
megbízható – önkéntes vállalkozás, vagy kijelölés alapján.
A kijelölésben az igazgató dönt:
ellátja a munkatervben meghatározott feladatokat, szintrehozó, korrepetáló
ügyeleti szolgálat, kisérések stb.
javító és osztályozó vizsgákon, tanulmányi versenyeken felügyeletet lát el.
ellátja az iskolavezetéstől, ill. a munkaközösségtől kapott feladatokat.
Munkaköri leírás kiegészítés – igazgatóhelyettes részére

Az igazgatóhelyettes feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre
kiterjed, amelyet a munkaköri leírása tartalmaz.
Pedagógiai irányító munka:
• Az igazgatót annak akadályoztatása esetén helyettesíti, intézkedéseit teljes
felelősséggel és jogkörrel hozza.
• Ellenőrzi az igazgató utasításainak végrehajtását, az igazgató útmutatása szerint
intézkedik az intézmény mindennapi életében.
• A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt vesz a
testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, támogatja
végrehajtásukat.
• Az iskolavezetésével részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében.
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• Részt vesz a vezetőségi értekezletek előkészítésében, támogatja a döntések
végrehajtását, alakítója a jó munkahelyi légkörnek.
• A pedagógiai program, az SZMSZ, az intézményi munkaterv, a hatályos
rendelkezések, továbbá az igazgató útmutatása alapján tervezi, szervezi, irányítja és
ellenőrzi a tanárok munkáját.
• A nevelőtestülettel egyetértésben, figyelembe véve a diákönkormányzat véleményét,
elkészíti az iskola házirendjének tervezetét, valamint elfogadása után ellenőrzi annak
betartását és betartatását.
• Javaslattevő jogkörrel bír az igazgató felé a pedagógusok anyagi, erkölcsi
elismerésére.
• Az iskolai munkaterv ellenőrzési szempontjai szerint alkalmanként órákat látogat, és
elemzést végez. Az észrevételeiről tájékoztatja az igazgatót.
Igazgatóhelyettesi - ügyviteli irányítói feladatai:
• Gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről, vezeti a helyettesítési naplót.
• Elkészíti az ügyeleti beosztást, a délutáni elfoglaltságok rendjét, tantermek beosztását.
• Gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről.
(naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, szakköri naplók, fejlesztő füzetek)
• Elkészíti a különféle jelentéseket, statisztikákat, szakmai beszámolókat.
• A tantestület szakmai fejlődéséhez (szakirodalom, előadás) javaslatot tesz.
Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató órákat szervez. Ellenőrzi a
munkafegyelmet, a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást.
• Közvetlen kapcsolatban áll, az ifjúságvédelmi, pályaválasztási felelőssel.
• Javaslatot tesz az Igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazására.
• Képviseli a munkaközösséget az intézményen belül, kívül.
Bizalmas információk:
• Kötelessége a személyiségi jogok maximális tiszteletben tartása,
• A kollégákkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli,
• Az osztályokkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli,
• A minősítések során megfogalmazottak hivatali titkot képeznek.
Különleges felelőssége:
• Az igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat,
valamint a napközis foglalkozásokat. Az iskolai munkaterv ellenőrzési szempontjai
szerint havonta legalább 1 órát látogat és elemzést végez.
• Ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, a szülői értekezletek megtartását.
• Továbbképzési javaslatok megfogalmazása.
• Jutalmazásban, értékelésben való közreműködés.
• Beosztása alapján a nyertes pályázatok sikeres megvalósítása érdekében részt vesz a
projektfoglalkozásokon.
Járandósága:
• A munkaszerződésben a Kjt. és Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér
• A 138/1992. (X.8) kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok.
• Túlmunka esetén a jogszabályban meghatározott túlóradíj
• Az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési
támogatás, vagy Erzsébet utalvány.
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A munkakör megnevezése: óvodapedagógus/tagozatvezető (v.igazgatóhelyettes óvónő)
Közvetlen felettese:
az igazgató
Az óvodapedagógus feladatai:
• Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkori érvényben lévő jogszabályok
határozzák.
• Munkaköri feladatait az érvényben lévő alapdokumentumok, az óvoda munkaterve, a
munkarend, az intézményvezető útmutatása alapján, önállóan felelősséggel végzi.
• Köteles megtartani a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés normáit.
• Felelős a rábízott gyermekek testi és szellemi fejlődéséért.
• A pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat. /testi fenyítés,
megfélemlítés, étel, levegőzés elvonása, stb./
• Kötelessége szakmai tudásának, általános műveletségének fejlesztése.
• Tervszerűen felkészül a nevelő-oktató munkára.
• Alkalmazza és készíti a gyermekek tevékenységéhez szükséges eszközöket és
segédanyagokat.
• Kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének
kialakításához.
• Megtartja a csoport szülői értekezleteket, részt vesz az összevont szülői
értekezleteken.
• Végzi a csoportmunkával járó adminisztrációt.
• A szülőket tájékoztatja gyermekek fejlődéséről.
• Családlátogatást végez.
• Az óvoda szokásai szerint nyílt napot, fogadóórát tart.
• Különös gonddal foglalkozik a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel.
Segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját.
• Az óvodai munkaterv alapján kapcsolatot tart a nevelést segítő intézményekkel.
• Csoportjában gondoskodik az egészségvédelmi követelmények betartásáról.
• Mivel felelős a gyermekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül.
• Szükség esetén a szülőt tájékoztatja a gyermek egészségi állapotáról.
• Munkaidejének kezdetekor a csoportszobában kell lennie.
• Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem tudja megkezdeni, távolmaradását
olyan időpontban jelentse az óvoda munkaközösség-vezetőjének, hogy
helyettesítéséről időben tudjon gondoskodni.
• Munkaidő alatt az igazgató engedélyével távozhat az óvodából.
• A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos
feladatokat a vezető útmutatása alapján kötelező óraszámán felül is köteles végezni.
• Óvja az óvoda berendezési, felszerelési tárgyait.
• Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermeke
egészségi állapotával, családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkokat köteles
megőrizni.
Az óvodavezető (tagozat vezető) munkaköri leírása
Az óvodavezető (tagozat vezető) az igazgató közvetlen munkatársa.
Az igazgató távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti.
Kétegyháza, 2019. december

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.
Az igazgató útmutatásai szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében előforduló
ügyekben.
Munkáját tervszerűen végzi.
Heti munkaideje: 40 óra, kötetlen munkarend szerint
Az ahhoz kapcsolódó, és azzal megegyező előkészületei időn kívül a többi
időt tagozatvezetői teendők ellátására fordítja.
Munkáját, a feladatait a Szervezeti és működési szabályzatban, valamint az óvoda pedagógiai
programjában megfogalmazott elvek alapján végzi.
Megbízása:
A tagozatvezetőt az iskola igazgatója bízza meg az Igazgatótanács egyetértésével.
• Az óvoda pedagógiai vezetője – az igazgató irányítása mellett – teljes felelősséggel
vezeti az óvodát, kivéve a munkáltatói és gazdálkodási feladatokat. Tagozatvezetői
státuszban van. Felelősséggel tartozik azért, hogy az általa irányított tagintézmény a
törvényi előírásoknak megfelelően működjön.
• Irányító munkáját a korszerű pedagógiai elveknek megfelelően, a jogszabályi
rendelkezések az intézmény igazgatójának irányítása szerint az óvoda közösségével
együttműködve végzi.
Munkáltatással kapcsolatos feladatai:
• Folyamatosan ellenőrzi az óvoda működésének rendjét és a dolgozók
munkafegyelmét.
• A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően részt vesz a munka és balesetvédelem,
egészségvédelem feladatainak ellátásában.
• Elkészíti a dolgozók munkabeosztását. Figyelemmel kíséri a helyettesítéseket.
• Irányítja és ellenőrzi a dajkák és a technikai dolgozók munkáját.
Tanügy igazgatási feladatai:
• Adatot szolgáltat az óvoda statisztikájának elkészítéséhez.
• Az óvodához érkező ügyiratokat határidőn belül továbbítja a székhely intézményhez.
• Ellenőrzi az óvodában felvett gyermekek nyilvántartását, a felvételi és mulasztási
napló pontos vezetését, ellenőrzi az óvodai csoportnaplókat.
• Megszervezi a tanköteles korú gyermekek iskolai előkészítését, ennek érdekében
szoros kapcsolatot épít ki az alsó tagozatos nevelőkkel.
• Óvodaköteles gyermek hiányzása esetén jelzést tesz az intézmény vezetése felé.
• A gyermek beiskolázásához szakvéleményt ad, szükség esetén véleményt kér a
pedagógiai szakszolgálatoktól.
• Segítséget nyújt a gyermekek beiskolázásának megszervezéséhez.
Pedagógiai feladatai:
• A testület véleményének figyelembevételével részt vesz az óvodai csoportok
megszervezésében
• Figyelemmel kíséri a nevelőmunkát. Az óvoda pedagógiai programjához és
házirendjéhez, javaslatot tesz, minden óvodai évben munkatervet készít, a végzett
munkáról beszámolót készít félévkor és év végén.
• Összehangolja és jóváhagyja a csoportok napirendjét.
• Az óvodapedagógusokkal együtt segíti a nevelés tartalmának megszervezését,
figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését és fejlesztését.
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• A nevelőtestület szakmai fejlődése érdekében javaslatot tesznek a továbbképzésre az
intézményvezetőnek.
• Az épület belső és külső terének esztétikus, valamint higiénikus rendjéért felelős.
• Felelős az óvodai dolgozók szabadságának ütemezéséért.
• Az étkezéssel kapcsolatos szülői és dolgozói észrevételeket továbbítja az intézmény
vezetője felé.
• Felelős a gyermekek étkezési és hiányzási nyilvántartásának pontos vezetéséért.
• Beosztása alapján a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében részt vesz a
projektfoglalkozásokon.
Gazdálkodási feladatai:
• Az óvoda felújításával, fejlesztésével kapcsolatosan javaslatot tesz az igazgatónak.
• Az óvoda felszerelését és eszközeinek állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri,
probléma esetén jelzi az intézmény vezetőjének.
• Állandó és folyamatos kapcsolatot tart az intézmény gazdasági munkatársaival, az
iskolatitkárral.
Járandósága
a munkaszerződésben a Kjt. és Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér
a 138/1992. (X.8) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok, amennyiben az
ellátott feladat indokolja
túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj
az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás, vagy
Erzsébet utalvány
A felsoroltakon kívül köteles minden egyéb az igazgató által megadott feladatot ellátni,
megszervezni.
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A munkakör megnevezése: dajka
A munkaidő kezdete:
Közvetlen felettese: az óvodai tagintézmény-vezető
A dajkák heti váltásban dolgoznak.
A munkavállaló kötelességei:
• Az előírt helyen és időben munkavégzésre képes állapotban megjelenni és a
munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt a munkavégzés céljából a munkáltató
rendelkezésére állni.
• Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó
szabályok előírások és utasítások szerint végezni.
• Munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan
magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse,
munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helyzete rossz megítélését ne idézze elő.
• A munkáját személyesen ellátni. A munkavállaló köteles a munkája során tudomására
jutott titkot valamint a munkáltatóra / és munkatársaira, szülőre, gyerekekre / illetve a
tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen
túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra
vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.
Általános rendelkezések:
• Akadályoztatása esetén /betegség, stb./ munkaidejének kezdete előtt köteles a
munkaközösség vezetőt erről értesíteni, hogy helyettesítéséről gondoskodni tudjanak.
• Köteles munkáját a munkaköri leírás alapján végezni. Időnként a munkaköri leírásában
nem szereplő feladatokat is köteles ellátni a vezető óvónő utasításai alapján.
Alkalmanként munkaidején túl is köteles feladatokat ellátni.
A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban:
-

-

A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek
gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a
nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.
Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az
óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után leszedi és a mosogatóba viszi
A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a
gyermekek jelének figyelembevételével
A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt
A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik,
az óvónő útmutatásait követve
A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben
Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének
alakulását
Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást
Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni
Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon
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-

Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze
vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.
Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát
- Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában
- Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival
- Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához
- Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési
feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.
- Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a
gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat
figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek
- A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik
- A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön
A dajka egyéb feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja
Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban
A portalanítást minden nap elvégzi
A játékeszközöket tisztán tartja, a szüksége fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi
A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja
A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás
szerint
Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja
Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros
udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban
A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást
Az óvoda tárgyait és eszközeit felelőséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és
tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő
kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel
tartozik
A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok
bezárását
A munkatársi értekezleten részt vesz
Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a
költségvetés tervezésénél javaslatot tehet
A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről
felvilágosítást nem adhat
Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az
óvoda vezetője időnként megbízza

A veszélyes anyagok és készítmények (tisztító és fertőtlenítő szerek) tárolása,
felhasználása a biztonsági adatlapok alapján történjen!
Fentieken túlmenően köteles ellátni az intézményvezetés által a leírásban nem megjelölt eseti,
soron kívüli feladatokat az Igazgató megbízása alapján.
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Járandósága
• a munkaszerződésben a Kjt. és Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér
• a 138/1992. (X.8) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok, amennyiben
az ellátott feladat indokolja
• túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj
• az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési
támogatás, vagy Erzsébet utalvány
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A munkakör megnevezése: tanító/tanár
Közvetlen felettese:
az igazgató
A pedagógus munkakörébe tartozó kötelességeit, munkáját a 2012. évi I. tv: az Új Munka
Törvénykönyv 103. §, 104. §, továbbá a Kjt, valamint a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti
köznevelésről szóló 62. §-a és a 138/1992. (X.8) kormányrendelet előírásai alapján végzi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Irányítja és értékeli a tanulók munkáját,
Minősíti tudásukat,
Részt vesz szervezett továbbképzéseken,
A rábízott tanulókat keresztény szellemben neveli, fejlődésüket figyelemmel kíséri és
elősegíti, ismereteiket gyarapítja, pozitív erkölcsi vonásaikat fejleszti, értékes
jellembeli tulajdonságaikat erősíti, felkészíti őket az önálló keresztyén életre.
Munkájának megkezdése előtt – ha nem ügyeletes – 15 perccel megjelenik a
foglalkozás helyén, hogy a tanítási órát ill. a foglalkozást becsengetéskor elkezdje.
Tiszteletben tartja az általános emberi jogokat, beleértve a gyermekek jogait, és a
személyiséghez fűződő jogokat is.
Az iskola tanulmányi és munkarendjét megtartja.
A tanulók szüleivel a szükséges kapcsolatot fenntartja
Órarendi óráit lelkiismeretesen látja el.
Nevelje tanítványait – szaktárgyától függetlenül – a helyes és kulturált magyar
beszédre és írásra.
Tanmenete alapján halad a tanításban.
Részt vesz az iskola által szervezett ünnepélyeken és nevelőtestületi értekezleteken.
Ellátja a kötelező óraszámban tartandó tanítási és nevelési feladatokat, figyelembe
veszi az egyes szaktárgyak tanítására vonatkozó központi elvárásokat.
Munkáját tervszerűen végzi, központilag vagy önállóan elkészített foglalkozási terv
alapján dolgozik.
Ha a tanterv és tankönyv nem változik a jóváhagyott tanmenet több évig érvényes a
megfelelő kiegészítésekkel.
A tanmenetet az ellenőrző szerveknek be kell mutatni. A tanórákra és más
foglalkozásokra lelkiismeretesen felkészül.
Az írásbeli dolgozatokat, témazárókat legkésőbb 10 napon belül kijavítja, illetve
javíttatja.
A felmérő dolgozatok megírását előre jelzi a tanulóknak. A kötelező írásbeli házi
feladatot ellenőrzi, javítja, helyesírási szempontból javíttatja.
A tanulók munkáját folyamatosan ellenőrzi és értékeli, az érdemjegyeket és
minősítéseket a tanulók tájékozató füzetében aláírásával igazolja, a naplóba beírja.
Havonta legalább egy érdemjegyet ad a tanulóknak.
Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások
teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola
hagyományainak ápolásából, a tanulók folyamatos felzárkóztatását, a
tehetséggondozást szolgáló feladatokból, a gyermekvédelmi tevékenységből, valamint
az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből.
Beosztás szerint ellátja az ügyeletesi teendőket, a helyettesítést, az iskola területén
gyermeket felügyelet nélkül nem hagy.
Ellátja az iskola működtetéséhez szükséges, a tanulók nevelésével kapcsolatos tanórán
kívüli feladatokat.
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• Együttműködik az iskola vezetőjével és a felsőbb szakigazgatási szervek ellenőrzésre
jogosult személyeivel, véleményét, kéréseit, panaszát megfelelő hangnemben közli.
• Együttműködik az osztályfőnökkel, segíti nevelési feladatainak megvalósítását,
rendszeresen tájékoztatja az osztályban előforduló eseményekről, problémákról.
• Együttműködik a nevelőtestület tagjaival, pedagógus társaival szemben kritikus,
őszinte és tapintatos. Hangnemében tükröződik társainak tisztelete.
• Igény szerint részt vesz szülői értekezleten, fogadóórákon megjelenik.
• Szükség esetén a tájékoztató füzet útján tájékoztatja a szülőket gyermekük
magatartásáról, tanulmányi helyzetéről.
• A helyettesítések jelét a tanóránál a naplóban feltünteti.
• Minden hónap 1-jéig eljuttatja a helyettesítési lapot az igazgatónak.
• Felel a kijelölt tantermének, szertárának, foglalkozási helyének rendjéért.
• Pedagógiai munkájának magas színvonalon való végzéséhez felhasználja az önképzés
és szerzett továbbképzés tapasztalatait, a szakfolyóiratokat, oktatástechnikai és
szemléltető eszközöket.
• Tanóráin, foglalkozásain különös gondot fordít a balesetek elkerülésére. Ha baleset
történik, azonnal intézkedik és jelentést ad vezetőjének. A baleseti jegyzőkönyv
elkészítéséhez segítséget nyújt.
• Amennyiben munkáját betegség vagy váratlanul felmerült más ok miatt nem tudja
megkezdeni, az iskola igazgatóját időben előre értesíti.
• Ha a távolléte várhatóan több napig tart, a szakszerű helyettesítés érdekében a
tanmenetét az igazgató rendelkezésére bocsátja.
• A pedagógust titoktartást kötelezi olyan adatokra vonatkozóan, amely a tanuló iskolán
kívüli helyzetével, családi jogállásával kapcsolatban tudomására jutottak.
• Az iskola belső életével kapcsolatosan kívülállónak semmilyen információt nem adhat.
• A szülőkkel való kapcsolatában megőrzi tekintélyét, az együttműködésben őket
partnernek tekinti, kapcsolatuk őszinte, korrekt.
• Személyi adataiban történő minden változást bejelent igazgatójának /nyári szabadsága
idején tartózkodási helyét./
• A nevelő – oktató munkával összefüggő teendőkkel bármely pedagógus megbízható –
önkéntes vállalkozás, vagy kijelölés alapján.
• A kijelölésben az igazgató dönt:
• ellátja a munkatervben meghatározott feladatokat, szintrehozó, korrepetáló
• ügyeleti szolgálat, kisérések stb.
• javító és osztályozó vizsgákon, tanulmányi versenyeken felügyeletet lát el.
• ellátja az iskolavezetéstől, ill. a munkaközösségtől kapott feladatokat.
Járandósága
• a munkaszerződésben a Kjt. és Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér
• a 138/1992. (X.8) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok, amennyiben
az ellátott feladat indokolja
• túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj
• az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési
támogatás, vagy Erzsébet utalvány
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Munkaköri leírás kiegészítése az osztályfőnök számára
A kiegészítő munkakör megnevezése: osztályfőnök
Közvetlen felettese: az igazgató
Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra
• Az igazgató felkérésére látja el feladatát. Igyekszik minél hamarabb megismerni a
tanuló személyiségét, a tanulói tevékenység különböző formáiban (tanítási órák előtt,
óralátogatások alkalmával, családlátogatáson, kiránduláson stb.)
• Figyelemmel kíséri a tanulók elfoglaltságát, képességeiknek megfelelően irányítja
pályaválasztásukat. Az érdekelt kollegák és az osztály meghallgatása alapján javasol
magatartási és szorgalmi minősítést. Osztálya számára elkészíti az osztályfőnöki órák
tanmenetét.
• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein
• A tanulók nevelése érdekében együttműködik az osztályban tanító tanárokkal,
információt kér és ad. Saját osztályában és napközis csoportjában hospitálást végez.
Együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel
• Elvégzi az osztályfőnöki ügyviteli teendőket (osztálynapló vezetése, anyakönyv,
bizonyítvány stb.)
• Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, seb.
rendeltetésszerű használatának biztosításáért
• Biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati megbeszéléseken és az évi
rendes diákközgyűlésen való részvételét
• Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és
elbírálásában
• Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az
évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira
• Minden év szeptember 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és
halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát,
az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a naplóba
• folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a diákok adatainak változását, a bejárók, a
menzások adataiban bekövetkező változásokat
• A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi
tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal
• Felelős osztálytermének ízléses dekorálásáért.
• Vezeti osztálya osztályozó értekezletét.
• Szóban és írásban tartja a kapcsolatot a szülőkkel, a tanulók és szüleik igénye szerint
osztályrendezvényeket, kirándulásokat szervez, azok lebonyolítását irányítja és
elvégzi. Osztályát érintő versenyekre, vetélkedőre felkészíti tanulóit, részt vesz azokon
a tanulókkal együtt. Kapcsolatot tart a szülőkkel, szülői értekezleteket, fogadóórákat
tart az iskolai munkatervben meghatározott időpontokban, célirányos családlátogatást
végez. A tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket gyermekük
tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról.
• Havonta egyezteti az osztálynaplóba és a tájékozatóba beírt jegyeket.
• A jutalmazást és a büntetést valamint egyéb feljegyzéseket (családlátogatás,
igazolatlan mulasztás miatti intézkedés, napra készen vezeti a naplóban).
• Vezeti a tanulók hiányzásainak igazolását.
• Igazolatlan mulasztás esetén megteszi a szükséges intézkedést.
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• Első alkalom figyelmeztetés a tájékoztató füzet útján, második alkalom „felszólítás
rendszeres iskolába járásra” nyomtatványon keresztül. Minden további alkalom
szabálysértési eljárás indítványozása.
• Szülői kérésre a tanulónak engedélyt ad 3 napi indokolt távolmaradásra.
• Törekszik a tanulók sokoldalú fejlesztésére. (kiállítások, könyvtárlátogatások
szervezését végzi.).
Pótléka és kötelező órakedvezménye
a 138/1992. (X.8) Kormányrendeletben szabályozott, munkáltatói utasításban rögzített
osztályfőnöki pótlék
A Közoktatási törvény 1. sz. mellékletének harmadik része II/7. fejezetében meghatározott
heti egy óra osztályfőnöki órakedvezmény
Járandósága
a munkaszerződésben a Kjt. és Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér
a 138/1992. (X.8) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok, amennyiben az
ellátott feladat indokolja
túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj
az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás, vagy
Erzsébet utalvány
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A munkakör megnevezése: testnevelést tanító pedagógus
Közvetlen felettese: az igazgató
A pedagógus munkakörébe tartozó kötelességeit, munkáját a 2012. évi I. tv: az Új Munka
Törvénykönyv 103. §, 104. §, továbbá a Kjt, valamint a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti
köznevelésről szóló 62. §-a és a 138/1992. (X.8) kormányrendelet előírásai alapján végzi.
•
•
•
•
•
•
•
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Szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat
Irányítja és értékeli a tanulók munkáját,
Minősíti tudásukat,
Részt vesz szervezett továbbképzéseken,
A rábízott tanulókat keresztény szellemben neveli, fejlődésüket figyelemmel kíséri és
elősegíti, ismereteiket gyarapítja, pozitív erkölcsi vonásaikat fejleszti, értékes
jellembeli tulajdonságaikat erősíti, felkészíti őket az önálló keresztyén életre.
Munkájának megkezdése előtt – ha nem ügyeletes – 15 perccel megjelenik a
foglalkozás helyén, hogy a tanítási órát ill. a foglalkozást becsengetéskor elkezdje.
Tiszteletben tartja az általános emberi jogokat, beleértve a gyermekek jogait, és a
személyiséghez fűződő jogokat is.
Az iskola tanulmányi és munkarendjét megtartja.
A tanulók szüleivel a szükséges kapcsolatot fenntartja
Órarendi óráit lelkiismeretesen látja el.
Nevelje tanítványait – szaktárgyától függetlenül – a helyes és kulturált magyar
beszédre és írásra.
Tanmenete alapján halad a tanításban.
Részt vesz az iskola által szervezett ünnepélyeken és nevelőtestületi értekezleteken.
Ellátja a kötelező óraszámban tartandó tanítási és nevelési feladatokat, figyelembe
veszi az egyes szaktárgyak tanítására vonatkozó központi elvárásokat.
Munkáját tervszerűen végzi, központilag vagy önállóan elkészített foglalkozási terv
alapján dolgozik.
Ha a tanterv nem változik a jóváhagyott tanmenet több évig érvényes a megfelelő
kiegészítésekkel.
A tanmenetet az ellenőrző szerveknek be kell mutatni. A tanórákra és más
foglalkozásokra lelkiismeretesen felkészül.
A tanulók munkáját folyamatosan ellenőrzi és értékeli, az érdemjegyeket és
minősítéseket a tanulók tájékozató füzetében aláírásával igazolja, a naplóba beírja.
Havonta legalább egy érdemjegyet ad a tanulóknak.
Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások
teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola
hagyományainak ápolásából, a tanulók folyamatos felzárkóztatását, a
tehetséggondozást szolgáló feladatokból, a gyermekvédelmi tevékenységből, valamint
az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből.
Beosztás szerint ellátja az ügyeletesi teendőket, a helyettesítést, az iskola területén
gyermeket felügyelet nélkül nem hagy.
Ellátja az iskola működtetéséhez szükséges, a tanulók nevelésével kapcsolatos tanórán
kívüli feladatokat.
Együttműködik az iskola vezetőjével és a felsőbb szakigazgatási szervek ellenőrzésre
jogosult személyeivel, véleményét, kéréseit, panaszát megfelelő hangnemben közli.
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• Együttműködik az osztályfőnökkel, segíti nevelési feladatainak megvalósítását,
rendszeresen tájékoztatja az osztályban előforduló eseményekről, problémákról.
• Együttműködik a nevelőtestület tagjaival, pedagógus társaival szemben kritikus,
őszinte és tapintatos. Hangnemében tükröződik társainak tisztelete.
• Igény szerint részt vesz szülői értekezleten, fogadóórákon megjelenik.
• Szükség esetén a tájékoztató füzet útján tájékoztatja a szülőket gyermekük
magatartásáról, tanulmányi helyzetéről.
• A helyettesítések jelét a tanóránál a naplóban feltünteti.
• Minden hónap 1-jéig eljuttatja a helyettesítési lapot az igazgatónak.
• Felel a kijelölt tantermének, szertárának, foglalkozási helyének rendjéért.
• Pedagógiai munkájának magas színvonalon való végzéséhez felhasználja az önképzés
és szerzett továbbképzés tapasztalatait, a szakfolyóiratokat, oktatástechnikai és
szemléltető eszközöket.
• Tanóráin, foglalkozásain különös gondot fordít a balesetek elkerülésére. Ha baleset
történik, azonnal intézkedik és jelentést ad vezetőjének. A baleseti jegyzőkönyv
elkészítéséhez segítséget nyújt.
• Amennyiben munkáját betegség vagy váratlanul felmerült más ok miatt nem tudja
megkezdeni, az iskola igazgatóját időben előre értesíti.
• Ha a távolléte várhatóan több napig tart, a szakszerű helyettesítés érdekében a
tanmenetét az igazgató rendelkezésére bocsátja.
• A pedagógust titoktartást kötelezi olyan adatokra vonatkozóan, amely a tanuló iskolán
kívüli helyzetével, családi jogállásával kapcsolatban tudomására jutottak.
• Az iskola belső életével kapcsolatosan kívülállónak semmilyen információt nem adhat.
• A szülőkkel való kapcsolatában megőrzi tekintélyét, az együttműködésben őket
partnernek tekinti, kapcsolatuk őszinte, korrekt.
• Személyi adataiban történő minden változást bejelent igazgatójának /nyári szabadsága
idején tartózkodási helyét./
• A nevelő – oktató munkával összefüggő teendőkkel bármely pedagógus megbízható –
önkéntes vállalkozás, vagy kijelölés alapján.
• A kijelölésben az igazgató dönt:
• ellátja a munkatervben meghatározott feladatokat, szintrehozó, korrepetáló
• ügyeleti szolgálat, kisérések stb.
• javító és osztályozó vizsgákon, tanulmányi versenyeken felügyeletet lát el.
• ellátja az iskolavezetéstől, ill. a munkaközösségtől kapott feladatokat.
• beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozásokon,
szükség esetén ellátja a tanulók versenyre való kísérését.

Speciális feladatai
• külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el
• minden tanév első testnevelés óráján balesetvédelmi oktatást tart tanítványainak, a
testnevelés órán bekövetkezett baleset esetében az oktatást megismétli, az oktatást
dokumentálja
• különös figyelmet fordít a testnevelési órákon a balesetek megelőzésére
• a testnevelés órákon nem hagyhatja felügyelet nélkül osztályát, diákjait
• a bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek
• kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel
• kiemelt figyelmet fordít a mindennapos testnevelés, és testedzés megtartására
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Járandósága
• a munkaszerződésben a Kjt. és Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér
• a 138/1992. (X.8) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok, amennyiben
az ellátott feladat indokolja
• túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj
• az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési
támogatás, vagy Erzsébet utalvány
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Munkakör megnevezése:
Közvetlen felettese:
Munkaideje:

pedagógiai asszisztens
az igazgató
napi 8 óra/heti 40 óra

A pedagógiai asszisztens munkakörébe tartozó kötelességeit, munkáját a 2012. évi I. tv: az Új
Munka Törvénykönyv 103. §, 104. §, továbbá a Kjt, valamint a 2011. évi CXC. törvény a
Nemzeti köznevelésről szóló 61. §-a alapján végzi.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget a 138/1992. kormányrendelet írja elő.
A pedagógiai asszisztens a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott.
• Tevékenységével egyaránt segíti a pedagógusok oktatói munkáját, gondozási feladatok
ellátásával a kisiskolások mindennapi életben való boldogulását könnyíti meg, a
különböző ünnepi és szabadidős programban való részvétel során a felsőbb évesekkel
kerül kapcsolatba.
• Tiszteletben tartja az általános emberi jogokat, beleértve a gyermekek jogait, és a
személyiséghez fűződő jogokat is.
• Az előírásokat, az intézmény tanulmányi és munkarendjét megtartja.
Feladatai, tevékenységei:
•
•
•
•
•
•
•

Gondozási feladatokat lát el. Kisiskolások öltözködésénél, étkeztetésénél segédkezik.
Tanórák közötti szünetekben felügyel a gyerekekre.
A napköziben segíti a tanulást, korrepetál.
Előkészíti a tanórákhoz szükséges oktatási eszközöket, rendet tart a szertárban.
Közreműködik egyes tanórák (pl. testnevelés, technika) lebonyolításában.
Ellátja a pedagógus által megjelölt adminisztratív feladatokat.
Nevelési probléma vagy betegség esetén elkíséri a tanulót a tanácsadóba, orvosi
rendelőbe.
• Elkíséri a pedagógust családlátogatásokra.
• Részt vesz iskolai ünnepélyek előkészítésében, a diákokkal közösen feldíszíti az
osztálytermet, alsó tagozatosok termeiben olvasó-, pihenő és játszósarkokat alakít ki.
Faliújságot rendez.
• Kirándulás, szabadidő, kulturális és sport program szervezésében segédkezik.
Munkaeszközök
A pedagógiai asszisztens munkájának javarésze a különböző korosztályú iskolás gyerekek
gondozásával, nevelésével kapcsolatos. E feladatokat a személyes kontaktus révén látja el.
Az adminisztratív teendői során igénybe veszi a kommunikációs és irodatechnikai eszközöket,
a telefont, faxot, esetleg a számítógépet. Az adminisztratív teendői során az írásos anyagokat,
különböző nyomtatványokat dossziékban, iratrendezőkbe teszi.
Szertár rendezésekor, eszközök karbantartásakor tisztító eszközökkel vagy javító
szerszámokkal dolgozik, egyszerűbb demonstrációs eszközök készítéséhez, termek
díszítéséhez felhasználhat különböző alapanyagokat: papírt, fát, fémet, valamint a
megmunkáláshoz egyszerű kéziszerszámokat vesz igénybe.
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Kapcsolattartás
Munkája során a következő személyekkel kerül kapcsolatba:
•
•
•
•

iskolaigazgatóval vagy az oktatási intézmény vezetőjével és helyettesével
a tantestület pedagógusaival
iskolatitkárral
tanulókkal

Követelmények
A tanulókkal való folyamatos személyes kapcsolattartáshoz, foglalkozáshoz, gondozási és
nevelési feladatok ellátásához alapvető követelmény a gyermekszeretet, szociális
érzékenység, együttérzés, türelem és felelősségvállalás. A kapcsolattartáshoz szüksége van jó
kommunikációs és együttműködési készségre, helyes beszédre, továbbá stílusérzékre, hogy
„megtalálja a hangot” a különböző korosztályokkal.
A különféle, váratlanul előadódó helyzetekben előnyös a gyors és rugalmas alkalmazkodás,
spontaneitás és ötletgazdagság.
Bár a pedagógus szóbeli utasításai szabják meg napi teendőit, a szervezési és adminisztrációs
feladatai során elengedhetetlen az önálló feladatvégzésre való képesség. A gyermekek
fegyelmezése nem nélkülözi a határozottságot, céltudatosságot.
Egyszerre több gyermekre kell felügyelnie, ami fokozott figyelemösszpontosítást és a
figyelem megosztását is igényli egyszerre.
Munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesült.
Járandósága:
A munkaszerződésben a Mt. és Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér.
Az iskolai étkezés igénybevétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás, vagy
Erzsébet utalvány.
A felsoroltakon kívül bármilyen feladatot ellát, amivel az iskolavezetés megbízza.
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Munkaköre:
gazdaságvezető
Közvetlen felettese: az intézmény vezetője
Az intézmény ügyviteli, számviteli, gazdasági tevékenységének felelős irányítója. Munkáját
az igazgató útmutatása, programja, az intézmény szakmai gazdasági programja alapján végzi.
Munkarendjét az igazgató határozza meg.
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
Az intézmény működése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
A tartalmi és gazdasági szempontok mérlegelésével összeállítja az éves költségvetési tervet.
• Összeállítja az év végi számszaki és szöveges gazdasági beszámolót.
• A normatíva igénylést a fenntartó felé elkészíti.
• Gondoskodik a munkatervben és a költségvetésben megfogalmazott célok
megvalósításának összehangolt gazdasági, technikai, műszaki feltételeiről.
• Biztosítja az épületek, bérlemények jó állagát, illetve kezdeményezi az ezzel
kapcsolatos feladatok végrehajtását. Az ingatlan és kis értékű tárgyi eszközök
javításával kapcsolatban gondoskodik a végrehajtásról.
• Kialakítja a teljes számviteli, pénzügyi- és bizonylati rendet, szervezi és ellenőrzi a
• pénzügyi folyamatokat.
• A főkönyvi könyvelésnél ellenjegyzési joggal rendelkezik.
• Átutalásoknál aláírási joggal rendelkezik.
• Felelős az intézményekben folyó leltározás, a selejtezés szabályszerű lebonyolításáért,
munka- és védőruha kiadásáért, amennyiben a költségvetés keretei lehetővé teszik, a
munkaviszonyukat megszüntetők elszámoltatásáért, a telefonhasználat ellenőrzéséért,
a szakalkalmazottak pénzügyi vonatkozású tevékenységéért.
• Kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel, az országos fenntartóval, valamint a
hivatalos szervekkel.
Hatás- és jogköre
• Közvetlenül irányítja a gazdasági csoport munkáját, javaslatot tesz az igazgatónak a
csoporttal kapcsolatos személyi kérdésekben.
• Gazdasági kötelezettségvállalás esetén az igazgatóval közösen képviseli az
intézményt, illetve az ilyen jellegű kötelezettség vállalásokat rögzítő megrendeléseket,
megállapodásokat elkészíti.
• Elvégzi az intézmény működéséhez szükséges beszerzéseket.
• Részt vesz az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos szervezési és vezetői
megbeszéléseken.
Felelős
• A vagyonvédelemért, a tervszerű gazdálkodásért, a pénzügyi, a gazdálkodási és
számviteli fegyelem megtartásáért.
• Az egészségügyi, munkavédelemi, tűzvédelmi előírások betartásáért.
• Folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetést a gazdálkodásról, megfelelő
információkkal segíti az egységes döntéshozatalt.
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• Mint első számú vezetői partner, a munkaköri feladatok megosztása mellett
együttműködő, óvja az iskolavezetés tekintélyét.
• A vezetője (igazgatója) által kijelölt munkaköréhez kacsolódó, de nem folyamatos
feladatokat, pl. helyettesítés, értekezleten, szakmai tanácskozáson való részvétel, stb.
ellátja
A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, melyek elvégzése szükséges az
intézmény zökkenőmentes működéséhez.
Járandósága:
Érvényes szerződés alapján.
Az iskolai étkezés igénybevétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás, vagy
Erzsébet utalvány.
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Munkaköre:
főkönyvi könyvelő
Közvetlen felettese: az igazgató
Tevékenységéért az ügyrendben meghatározott feladatok ellátásáért közvetlenül az
igazgatónak felelős.
A gazdasági vezető távolléte esetén helyettesítési feladatokat lát el.
Az alábbi főkönyvi és analitikus könyvelési feladatokat látja el:
• Nyitó- és zárómérleg, évi nyitások és zárások elvégzése, mérleghelyesbítés.
• Egyeztetés havonta a főkönyvi kivonat, és minden analitikus nyilvántartás
összehasonlításával.
• Folyamatosan ellenőrzi a főkönyvhöz kapcsolódó összes analitikus nyilvántartást.
• Az év végi zárási munkálatokat előkészíti.
• Részt vesz az év végi beszámolók elkészítésében.
• A beérkező számlákat nyilvántartásba veszi, kiegyenlíti, a kiegyenlített számlákat
kontírozza és könyveli.
• A kimenő számlák nyilvántartásba vétele.
• Információ szolgáltatás szükség szerint.
• Levelezés, ügyiratok intézése költségvetéssel összefüggésben.
• Függő bevételek és kiadások nyilvántartása.
• Energia felhasználás nyilvántartása.
• Havonta, negyedévente elkészíti az aktuális bevallásokat (SZJA és járulék bevallás,
statisztika, ÁFA bevallás stb.). A jelentéseket továbbítja a MÁK, a KSH, az
Egészségbiztosítási Pénztár és az APEH felé).
• Elvégzi a pénztár-ellenőrzési feladatokat.
• A munkák menete során a gazdasági csoport dolgozói a folyamatos működés
érdekében egymást helyettesítik.
• Részt vesz a pályázatok megírásában, nyertes pályázatok esetén a pénzügyi vezető
feladatait ellátja
• Beosztása alapján a pályázat sikeres megvalósítása érdekében hatékonyan
együttműködik
Járandósága:
• A munkaszerződésben a Mt. és Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér
• Az iskolai étkezés igénybevétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési
támogatás, vagy Erzsébet utalvány
A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek a működés során felmerülnek,
illetve olyan feladatokat, amivel az intézményvezetés megbízza.
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Munkakör megnevezése:
Közvetlen felettese:

pénzügyi ügyintéző
az igazgató

Fenti munkaköri megnevezésű dolgozó munkakörét az alábbiak szerint határozom meg:
• A gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése: étkezés jelentés, zárás,
számlázás, befizetések ellenőrzése
• A határidők nyilvántartása, figyelemmel kísérése és betartása.
• Vezeti, gépeli a vezetői, valamint nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit
• Közreműködik az iskolai statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos munkáiban, az
iskolavezetéssel történt megbeszélés szerint.
• Közreműködik a személyzeti munka adminisztratív jellegű feladatainak ellátásában.
• Segítséget nyújt a pedagógusoknak az ügyviteli és egyéb munkában
• Az intézményben (óvoda, alsó tagozat, felső tagozat) a működés során felmerülő
bármilyen jellegű gondot, problémát továbbít az igazgató vagy a gazdasági vezető
felé.
• Közreműködik a leltározási munkában.
• Részt vesz a tankönyv értékesítésében
Járandósága:
• A munkaszerződésben a Mt. és Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér.
• Az iskolai étkezés igénybevétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési
támogatás, vagy Erzsébet utalvány.
A felsoroltakon kívül ellátja azokat a feladatokat, melyekkel az iskolavezetés megbízza.
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Munkakör megnevezése:
Közvetlen felettese:

iskolatitkár
az igazgató

Az iskolatitkár az ügyvitel felelős vezetője. Tevékenységének középpontjában az intézményi
adminisztrációs és ügyviteli munkák végzése, valamint az óvoda, általános iskola szervezési
feladatainak intézése áll: nem egyedi megbízatásokat és feladatokat teljesít, hanem önállóan
és aktívan végzi az adminisztrációs, ügyviteli és titkárnői tevékenységét.
Az intézményvezető az iskolatitkár szolgálati elöljárója, így az igazgatónak jogában áll
meghatározni az iskolatitkár munkafeladatait, a feladatok teljesítése érdekében utasításokat
ad, és azok végrehajtását ellenőrizni.
Az iskolatitkár munkáját csak az intézményvezető és helyettesei szervezhetik.
Fenti munkaköri megnevezésű dolgozó munkakörét az alábbiak szerint határozom meg:
• Gondoskodik a munkaviszony létesítéséhez, megszűnéséhez szükséges bér- és
munkaügyi folyamatok elvégzéséről, MÁK-hoz való továbbításáról, a személyzeti
munka tekintetében elvégzi a szükséges feladatokat.
• Az igazgatóhelyettessel és a rendszergazdával elkészítik a havi változóbér
elszámolásokat
• Elkészíti a MÁK felé történő nem rendszeres és változóbér jelentéseket
• Az intézmény működése során keletkező ügyiratok iktatása, tárgymutatózása,
irattárazása, selejtezése, postázása, az iratkezelési szabályzat előírásai alapján.
• A határidők nyilvántartása, figyelemmel kísérése és betartása.
• Hirdetések, ügyiratok nevelőkkel való aláíratása tudomásul és intézkedés végett,
valamint azok az intézmény feladat ellátási helyére történő eljuttatása.(óvoda, alsó
tagozat, felső tagozat).
• Vezeti az iskolai postakönyvet, kézbesítő könyvet.
• A tanuló nyilvántartás felelős vezetője. Felfekteti a nyilvántartó könyvet és
naprakészen vezeti.
• A tanulók nyilvántartása számítógépes, és kézi nyilvántartás alapján történik. (Nagy
figyelmet fordít az iskolaváltoztató tanulók adatainak rögzítésére. A központi
nyilvántartással összefüggésben folyamatosan egyeztet - KIR).
• Az első osztályos tanulók beírását, a biztosítási díj beszedését a beosztásnak
megfelelően végzi. Elkészíti az iskolavezetés által kialakított osztálynévsort.
• A tanulóbaleseti jegyzőkönyvek elkészítésében közreműködik.
• Az iskolai statisztikai adatszolgáltatással elkészítése, az iskolavezetéssel történt
megbeszélés szerint.
• Vezeti az oktatási tevékenységhez kapcsolódó szigorú számadású nyomtatványok
nyilvántartását, átvételét.
• Gondoskodik a tanév alakuló értekezletére a naplók és egyéb nyomtatványok
kiosztásáról, díjak beszedéséről.
• Az iskolavezetéssel történt egyeztetés alapján iskolalátogatási bizonyítványt,
bizonyítványmásodlatot állít ki.
• Szervezi és irányítja a diákigazolványok díjainak beszédét, a kitöltött igénylések
ellenőrzését, azok érvényesítését, megrendelését.
• Közreműködik a személyzeti munka adminisztratív jellegű feladatainak ellátásában.
• Vezeti, gépeli a vezetői, valamint nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit.
• Gépeli a munkaterveket, beszámolókat, feladatlapokat, hirdetéseket, ügyiratokat. A
felelősök által összeállított anyagok gépelését végzi az iskolavezetéssel történt
egyeztetés alapján.
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• Másolja, irattárazza a tantárgyfelosztást, órarendet, az alapdokumentumokhoz
kapcsolódó iratokat (ebédelés rendje, ügyeleti rend, délutáni elfoglaltságok rendje,
tornateremrendje, stb.)
• Az igazgató-helyettes távollétében közreműködik a helyettesek kijelölésében,
kiírásában.
• Irattárazza a tűzvédelmi- és munkavédelmi oktatások, szemlék jegyzőkönyvét.
• Folyamatosan biztosítja, igényli az intézmény működéséhez szükséges irodaszereket,
nyomtatványokat.
• Felelőse az intézményi tankönyvrendelésnek, értékesítésnek.
• Felméri az intézmény szükséges gyógyszer, és kötszerigényét, elvégzi annak
megrendelését.
• Közreműködik a leltározási munkában.
• Szervezi a dokumentációs anyagok tárolását.
• Az iskolatitkárt kötelezi a munkavégzése során hallott, olvasott információkkal
kapcsolatos titoktartás.
• Fogadja és irányítja az intézménybe érkező ügyfeleket, telefonügyeletet tart, továbbítja
az üzeneteket.
• A határidők nyilvántartása, figyelemmel kísérése és betartása.
• Hirdetések, ügyiratok nevelőkkel való aláíratása tudomásul és intézkedés végett,
valamint azok az intézmény feladat ellátási helyére történő eljuttatása.(óvoda, alsó
tagozat, felső tagozat).
• Figyelemmel kíséri, hogy az intézménybe érkező vendég, ügyfél megfelelő segítséget,
eligazítást kapjon.

A felsoroltakon kívül ellátja azokat a feladatokat, melyekkel az iskolavezetés megbízza.
Járandósága:
A munkaszerződésben a Mt. és Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér.
Az iskolai étkezés igénybevétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás, vagy
Erzsébet utalvány.
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Munkakör megnevezése: karbantartó
Közvetlen felettese:
az igazgató
Munkájával segíti az intézmény zavartalan működését.
Feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka segítése, és a munkakörébe tartozó
feladatok gondos, lelkiismeretes elvégzése.
Munkaterülete
Naponta végzendő feladatok:
A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskola épületét, amennyiben valahol hibát észlel, az
elhárítására megteszi a bejelentést.
Ellenőrzi a szennyvízrendszert, a vízcsapok állapotát, a kazánházat (melegvíz-szolgáltatás) és
a jelentkező hibákat kijavítja. Amennyiben nem tudja kijavítani, jelzi a gazdasági vezetőnek
és az igazgatónak.
Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a javításokat folyamatosan elvégzi.
Rendben tartja, illetve ellenőrzi az épület helyiségeinek zárására szolgáló kulcsokat, hiány
esetén jelzi a gazdasági vezetőnek.
Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét elvégzi
meghibásodás esetén.
Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a szükséges javításokat
folyamatosan elvégzi. (szekrények, padok, székek)
Rendben tartja az intézmény környékét (seprés, fűnyírás, gyomtalanítás)
A nagy szeméttárolókat kiüríti, valamint ellenőrzi, hogy a rendszeres szemétszállítás
megtörtént-e.
Kiemelt, időszakos feladatok
Részt vesz
a szünetekben történő nagytakarítási munkákban, elvégzi a szükséges
karbantartásokat.
A munka- és tűzvédelmi szemléken részt vesz, és segíti a felmerült hibák javítását.
Egyéb feladatok:
Felelős, hogy az iskola területén ne tartózkodjanak idegenek.
Az energiával való takarékosság e munkakör ellátójára is érvényes.
Az iskola tulajdonát képező eszközöket kölcsönadni csak az iskolavezetés engedélyével lehet.
Az intézmény vagyonát képező berendezésekért, felszerelésekért, szerszámokért felelősséggel
tartozik. A karbantartáshoz szükséges eszközöket, anyagokat tárolja, és azzal takarékosan
gazdálkodik.
Bármelyik teremben talált tárgyat a nevelői szobába vagy a titkárságon leadja.
Meghibásodást, és mindennemű rendellenességet köteles jelenteni az iskolavezetésnek.
A veszélyes anyagok és készítmények (tisztító és fertőtlenítő szerek) tárolása,
felhasználása a biztosítási adatlapok alapján történjen!
A felsoroltakon kívül munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, feladatokat,
amelyekkel az iskola vezetői megbízzák.
Az egyéni munkarendet a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, a dolgozó munkakörébe
tatozó más feladatok kijelölésével bármikor módosíthatja.
Járandósága:
A munkaszerződésben a Mt és a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér
az iskolai étkezés igénybevétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás vagy
Erzsébet utalvány
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Munkakör megnevezése: takarítónő
Közvetlen felettese:
igazgató
Munkabére:
munkaszerződése szerint
Munkájával segíti az intézmény zavartalan működését.
Az iskola épületét 6,30 órakor nyitja a tanulóknak és pedagógusoknak.
Feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka segítése, és a munkakörébe tartozó
feladatok gondos, lelkiismeretes elvégzése.
Munkaterülete a megjelölt intézményben a meghatározott alapterület szerinti helyiségek
takarítása, tisztítása.
Amennyiben bármelyik tagintézményben helyettesítési feladatot kell ellátni, munkahelye
változó munkahely.
Naponta végzendő feladatok:
• Minden helyiség felseprése, tisztítószeres vízzel történő feltörlése.
• Padok, asztalok, székek letörlése, szükség esetén lemosása.
• Mosdókagylók tisztántartása, kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása.
• Táblák lemosása, ablakpárkányok portalanítása.
• Portörlés szükség szerint folyamatosan, polcokon, szekrényeken, faliképeken.
• Ruhásszekrények tisztán tartása (amelyik helyiségben van.)
• Szeméttartók kiürítése, mosása
• WC-k takarítása, fertőtlenítése
• Tornateremben a tornaszerek (pad, zsámoly, szőnyeg) letörlése, a parketta feltörlése
nedves ruhával.
• Bejárati lépcsők, járdák seprése, lábtörlő kiporolása.
• A használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel,
elektromos energiával
• Udvar, utcafront seprése, tisztántartása
Kiemelt, időszakos feladatok
• Nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben, illetve karbantartási munkák
után.
• Függönyök, konyharuhák mosása, vasalása.
Egyéb feladatok:
• Felelős, hogy az iskola területén ne tartózkodjanak idegenek.
• Az energiával való takarékosság e munkakör ellátójára is érvényes.
• Az iskola tulajdonát képező eszközöket kölcsönadni csak az iskolavezetés
engedélyével lehet.
• A takarítási eszközöket tárolja, és azzal takarékosan gazdálkodik.
• Bármelyik teremben talált tárgyat a nevelői szobába leadja.
• Meghibásodást, és mindennemű rendellenességet köteles jelenteni az
iskolavezetésnek.
A veszélyes anyagok és készítmények (tisztító és fertőtlenítő szerek) tárolása,
felhasználása a biztosítási adatlapok alapján történjen!
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A felsoroltakon kívül munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, takarításhoz
tartozó feladatokat, amelyekkel az iskola vezetői megbízzák.
Az egyéni munkarendet a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, a dolgozó munkakörébe
tatozó más feladatok kijelölésével bármikor módosíthatja.
Járandóság
• a munkaszerződésben meghatározott munkabér
• a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített
védőeszközök
• az iskolai étkezés igénybevétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési
támogatás, Erzsébet utalvány
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24. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
24.1. Célja: A tanulók tanórán kívüli tevékenységére kínálat nyújtása
24.2. Tanórán kívüli foglalkozások általános rendje
Az intézményben a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint az alábbi, iskola által
szervezett tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:
-

napközi otthon
szakkörök
sportköri foglalkozások
tömegsport foglalkozások
felzárkóztató foglalkozások
tehetségfejlesztő foglalkozások
fejlesztő foglalkozások
informatikai foglalkozások

Nem iskolánk által szervezve a tanulók számára:
egyházak által szervezett hit és vallásoktatás
Tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, továbbá a
szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál, ill. törvény írhatja elő (pl.
fejlesztés, napközi). Az igényeket lehetőség szerint kell figyelembe venni.
A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a tájékoztató füzetben a szülők aláírásával.
A tanórán kívüli foglalkozásra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások –
korrepetálás, fejlesztő felkészítés - kivételével önkéntes. A jelentkezés tanév elején történik,
és egy tanévre szól. (Az igényfelmérést május hónapban végezzük.)
A délutáni foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató rögzíti az iskola heti tanórán kívüli
órarendjében, terembeosztással együtt.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri
leírásuk alapján végzik.
Tanórán kívüli foglalkozást az is vezethet, aki nem az iskola pedagógusa.
A Házirend előírásai a tanórán kívüli foglalkozáson résztvevőkre is érvényesek.

24.2.1. Napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje
A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési
szabályzat előírásai alapján.
A felvétel elvei:
A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a
beiratkozáskor kell jelentkezni. (Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke
napközi otthonos elhelyezését.)
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A napközi otthonba lehetőségek szerint minden jelentkező tanulót fel kell venni. Amennyiben
a napközis csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a
felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,
-

akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért
felügyeletre szorulnak,

-

akinek mindkét szülője dolgozik,

-

akik állami gondozottak,

-

akik veszélyeztetettnek minősülnek,

-

akiket egyedülálló szülő nevel,

-

akik nehéz szociális körülmények között élnek.

A felvételről a munkaközösség-vezetők véleményének meghallgatása után az igazgató dönt.
A napközi otthon működési rendjét a napközis munkaközösség állapítja meg a szervezeti és
működési szabályzat előírásai alapján.
A napközi otthon éves működésének időtartama megegyezik a tanévvel.
A napi munkarend alapján a tanulók foglalkozása általában 11,45 órától 16 óráig tart. Ez idő
alatt pedagógusok foglalkoznak az iskolában maradó gyermekekkel. Felügyeletet biztosítanak
az étkezés ideje alatt, koordinálják a másnapra való tanulmányi felkészülést és a szabadidős
foglalkozásokat, a szabadban való mozgást.
Munkaszüneti napokon a napközi otthon is szünetel. Tanítás nélküli munkanapokon és
szünidei munkanapokon legalább 10 gyermek kérése esetén napközis ügyeletet kell szervezni.
A napközi otthonos és menzai étkeztetésért a szülő jogszabályok alapján térítési díjat fizet. A
térítési díj beszedése utólag, a következő hónap első hetében történik. A rendkívüli
díjkedvezményeket az érvényes jogszabályok határozzák meg.
A napközis foglalkozásról távozni kizárólag írásos vagy személyes szülői kérésre lehet.
Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztosít. A menza
elhagyásáig a tanulók kötelesek a házirendben foglaltak szerint viselkedni.
A napközi otthon és a menza rendjét súlyosan sértő tanuló a napközi otthonból, illetve a
menzai étkeztetésből kizárható. A kizáró döntést az illetékesek meghallgatása után az
igazgató hozza.
24.2.2.Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől
függően indítja az iskola. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A
szakkörök ismeretanyagáról és a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörvezető pedagógus felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló
szorgalomi és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit az iskola
költségvetése biztosítja. A szakköri csoportok minimális létszáma 10 fő.
24.2.3.Hit- és vallásoktatás
A területileg illetékes egyházak az ezt igénylő tanulók számára hit- és vallásoktatást
szervezhetnek. A tanulók részvétele önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet
biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva. A foglalkozásokat az egyház által kijelölt
hittanoktató tartja.
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24.2.4. Sportkörök
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére, egészségnevelési programunk végrehajtására intézményünk sportköri
foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tart.
24.2.5.Versenyek és bajnokságok
Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai
munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést is a
munkaközösség vezetők végzik.
24.2.6.Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások
Az osztályfőnökök, a DÖK vezetője a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka
elősegítése érdekében évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást, kirándulást, erdei
iskolát szervezhetnek. A kirándulás tervezett helyét, idejét a megvalósulás előtt legalább egy
hónappal jelezni kell az iskolavezetés felé.
Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyek célja (a pedagógiai
program célkitűzései alapján):
•
•
•

a természet és a hazai és határon túli kulturális örökség megismerése,
a fiatalok közösségi életének fejlesztése.
az anyaország (Románia) természeti és kulturális értékeinek megismerése

A kirándulások lehetőleg tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási szünetben szervezendők,
az erdei iskolát szorgalmi időszakban is. A kirándulásokat az igazgató engedélyezi a felelős
pedagógus kijelölésével.
Szülői értekezleten a szülői közösséggel egyeztetni kell a kirándulás programját és a
költségkímélő megoldásokat. A várható költségekről a szülőket a tájékoztató füzet útján kell
tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a költségek vállalásáról. A tanuló szociális helyzetétől,
szorgalmától függően költségekhez az iskola, az alapítvány hozzájárulhat.
A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program
zavartalan lebonyolításához szükséges
(10 tanulónként egy pedagógus). A szervező
tanárnak a kirándulás részletes programtervét és az utazók névsorát az indulás előtt 3 nappal
az igazgatónak le kell adni. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges
felszerelésről is.
24.2.7.Kulturális programok látogatása
Múzeum, színház, mozi, hangverseny, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint
sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy
kisebb tanulócsoportok számára. A kulturális rendezvények látogatása az anyagi vonzatok
miatt a szülők engedélyéhez kötött, ezért az információkat előzetesen be kell jegyezni a
tájékoztató füzetbe (program, időtartam, helyszín, várható költség). A tanítási időben az
igazgató engedélye szükséges a bármely programok szervezéséhez.
24.2.8.Külföldi utazások rendszabályai
Szorgalmi időben a külföldi utazáshoz - amelyek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális,
sport és tudományos rendezvény - az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás
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esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás
előtt legalább egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be.
A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát,
a szálláshelyet, az étkezés módját, a résztvevő tanulók névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a
várható költségeket.

25. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai
vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a
diákönkormányzat
működéséhez
szükséges
feltételeket
(helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás
biztosítása)
Az iskola igazgatója havi rendszerességgel tájékoztatja a diákönkormányzat vezetőjét a
tanulói jogviszonnyal összefüggő intézkedés tervezetéről, s megvitatják a tanulókat érintő
kérdéseket.
Az iskola igazgatója 10 munkanappal előbb köteles megküldeni azoknak az
intézkedéseknek a tervezetét, amelyekkel kapcsolatosan a diákönkormányzatot egyetértési
jog illeti meg, illetve amikor véleményét kötelezően ki kell kérni.
Az iskolai diákönkormányzat feladatainak ellátásához igénybe veheti az iskola
helyiségeit, eszközeit és berendezéseit.

26. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek
kezelésére irányuló eljárásrend
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő
szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során
szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is.
A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a
diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn.
Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás
megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes
balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a
tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem
lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a
tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást
vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek
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jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az
iskolatitkár végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi
felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát
dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket
csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az
intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez
kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű
pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.

Az elsősegélynyújtás előírásai
Az iskola elsősegélynyújtó helye a mentőládával felszerelt nevelői szobában van.
A biztosan megítélhető könnyű sérülésen kívül az elsősegélynyújtással egyidőben orvosi
segítségről, mentő hívásáról kell gondoskodnia foglalkozást tartó, vagy az ügyeletet
ellátó dolgozónak.
Az iskola vezetőinek a nevelőtestület tagjainak és az intézmény minden dolgozójának
kötelessége, hogy feladatkörén belül mindent megtegyen a tanulói balesetek megelőzése,
elkerülése érdekében.

27. Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása
Az intézmény vezetője, helyettese, a gyermekvédelmi felelős és az intézményben dolgozók
közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében.
Az intézményvezető helyettes és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős felel a
gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A szakalkalmazotti közösség
minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése.
28.1.Az intézmény gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai
Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, az
iskolában a tankötelezettség betartását.
A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha
szükséges, szakember segítségét kérni.
Rendszeres óvodalátogatást, iskolába járást figyelemmel kísérni.
Szükség esetén családlátogatásokat végezni.
A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével a különböző
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni.
Az új dolgozók és pályakezdő pedagógusok részére a gyermekvédelmi munkához
segítségnyújtás megszervezése.
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A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködik a gyermekjóléti szolgálat feladatait
ellátó intézménnyel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó
más személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal, a gyermekvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok változását rendszeresen figyeli és azt a dolgozók tudomására hozza.
A Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvétel. Kölcsönös informálás a
két intézmény között.
A Gyermekjóléti Szolgálat véleményét az óvodai egység vezetője minden esetben köteles
kikérni, ha a szülő az 5. életévét betöltött gyermek esetében felmentést kér az
óvodavezetőtől, gyermeke rendszeres óvodába járása alól.
Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai, iskolai
intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel.
Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (gyermekjóléti szolgálat, védőnő, orvos,
jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában.
Minden egységben az intézményi faliújságokon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi
feladatokat ellátó intézmények címét, telefonszámát. A nevelési, tanítási évet nyitó szülői
értekezleten az egységek vezetői tájékoztatják a szülőket az intézmény gyermekvédelmi
feladatairól.

28.

A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója és a tankönyvfelelős a
felelős.
Az iskolai tankönyvrendelést a munkaközösségekben végzett felmérés után a
tankönyvfelelős végzi el. A tankönyvterjesztés lebonyolítására az igazgató szerződést köt
a tankönyvterjesztővel.
Az iskola igazgatója október 31-ig – az iskolába belépő első osztályos tanulók esetében a
beíratás előtt 15 nappal – írásban minden szülőhöz eljuttatja a tankönyvpiac rendjéről
szóló törvényben meghatározott normatív kedvezmények igénybevételéhez a
jogszabályban előírt igénylőlapot és tájékoztatót.
A pedagógusok minden év március 31-ig választhatnak tankönyvet, segédkönyvet,
amelyet alkalmazni kívánnak
Az iskola április végéig elkészíti a tankönyvrendelést.
A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével
összefüggő kérdések
Az iskola a tanulói jogviszony fennállása alatt addig biztosítja a tanulónak
tankönyvkölcsönzéssel a tankönyvet, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint
felkészítés folyik. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv
elvesztéséből, megrongálásából származó kárt megtéríteni. A kár megtérítésének mértéke
a helyi tanterv szerinti felkészítés első évében a tankönyv beszerzési ára, a soron
következő években a beszerzési ár évenkénti 25 %-kal csökkentett összege. A kártérítés
mérsékelhető, ha a tanuló a károkozást nem gondatlanságból követte el, de nem lehet
kevesebb, mint a beszerzési ár 25 %-a.
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29. Záró rendelkezések
30.1.Az SZMSZ hatálybalépése
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési
tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a szak-alkalmazotti értekezlet, vagy
bármelyik egység nevelőtestülete minősített többséggel erre javaslatot tesz. Az SZMSZ
egy példányát minden intézményegységben ki kell függeszteni, s arról az első szülői
értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni. A hatályba lépett Szervezeti és Működési
Szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény azon dolgozóival is, akik nem tagjai a szakalkalmazotti értekezletnek, a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba
kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben használják helyiségeit.

30.2.Az SZMSZ felülvizsgálatának rendje, módosítása
Kötelező a felülvizsgálat:
•
•

ha az intézmény működési rendjében változás történik
ha az SZMSZ tartalmát érintő kérdésekben a jogszabály változik.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezetheti:
•
•
•
•
•
•
•

a fenntartó,
bármelyik egység nevelőtestülete,
szak-alkalmazotti értekezlet,
igazgatótanács,
az intézményvezető,
a szülői közösség,
jogszabályi kötelezettség.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói
jogkörében intézkedhet.
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30.3. Az SZMSZ kötelező mellékletei

1. sz. melléklet
Adatkezelési szabályzat
Érvényes: 2013. január 3-tól
A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26. §. szabályozza a köznevelési
intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok kezelését.
I. Nyilvántartható adatok
1. A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a
köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
2. A köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
3. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok:
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) nemét,
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
f) oktatási azonosító számát tartja nyilván.
4. A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:
• felvételivel kapcsolatos adatok,
• az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
• jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
• tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
• kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok,
• a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
• a tanuló oktatási azonosító száma,
• mérési azonosító,
• a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
• a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
• a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
• a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
• a tanuló diákigazolványának sorszáma,
• a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
• évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
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•
•

a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
az országos mérés-értékelés adatai.

II. Adatok továbbítása
1. A 2–3. pontban foglalt adatok – az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes
adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók
o a fenntartónak,
o a kifizetőhelynek,
o a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek,
o a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási
szervnek,
o a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak,
o a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
2. A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a
juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az
állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági
okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak
megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott
pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához
szükséges valamennyi adat a KIR – jogszabályban meghatározott – működtetője, a
pedagógusigazolvány elkészítésében közre-működők részére továbbítható.
3. A tanuló adatai közül
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya
fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság,
rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához,
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője
lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi
dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi
állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézménynek,
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése
céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehetõ
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat
nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a
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nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez
továbbítható.

4. A tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a
nevelési-oktatási intézmények egymás között,
b) az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a
pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés
szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában
történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés
végzőjének,
d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR – jogszabályban
meghatározott – működtetője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére
továbbítható.
5. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható
a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
III. Titoktartási kötelezettség
1. A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt,
aki közreműködik a tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a tanulóval, szülővel
való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a
nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
2. A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha
az adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
3. A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási
intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul
értesíteni, ha megítélése szerint a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt –
súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adat-továbbításhoz az
érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése
nem szükséges.

IV. Adattovábbítás
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az
általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
1. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván
kell tartani.
2. A fentiekben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
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V. A köznevelés információs rendszere
1. A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás
keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi,
foglalkoztatási, és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés
jogszerűégéért az oktatásért felelő miniszter felel.
2. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő
igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben
meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és
intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-be.
3. A KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak,
b) aki tanulói jogviszonyban áll,
c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
f) akit óraadóként foglalkoztatnak.
4. Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.
5. A tanulói nyilvántartás a tanuló
a) nevét,
b) nemét,
c) születési helyét és idejét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) oktatási azonosító számát,
f) anyja nevét,
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
h) állampolgárságát,
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
j) diákigazolványának számát,
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének időpontját,
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o) nevelésének, oktatásának helyét,
p) tanulmányai várható befejezésének idejét,
q) évfolyamát tartalmazza.
6. A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére
hivatott részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére.
A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító
adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve
az azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének
a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon
értesíti a KIR működtetőjét. A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott
adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti
át. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó
Kétegyháza, 2019. december

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.
bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az
érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
7. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott
a) nevét, anyja nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a
diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a
pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását,
k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát.
8. Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell
megadni.
9. Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére
hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének
biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében
azonosítás céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
10. A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik
a nyilvántartásba.
11. A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító
adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve
az azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének
a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon
értesíti a KIR működtetőjét. A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott
adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti
át.
12. A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a
társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR működtetője az országos
egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a
személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda adatkezelői ezen szabályzaton
túl munkájuk során figyelembe veszik a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és
Óvoda ügyintézésének, iratkezelésének szabályai és a tanügyi nyilvántartások c. szabályzatát.
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2. sz. melléklet
Alaptevékenyésgek kormányzati funkciónkénti besorolása
Kormányzati
funkció szám

Kormányzati funkció megnevezése

1

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

2

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

5

091213

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

6

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

7

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

8

092113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

9

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
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3. sz. melléklet

Iratkezelési szabályzat
Általános rendelkezések
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról rendelkezései alapján készült.
A nevelési-oktatási intézményben végzett hagyományos (papír alapú), valamint az
elektronikus ügyintézés, továbbá az iratkezelés általános szabályait és a nevelési-oktatási
intézményben vezetett tanügyi nyilvántartásokat és a kötelező nyomtatványokat a rendelet
határozza meg.
A gazdálkodás során keletkező bizonylatok, a költségvetési beszámoló valamint az azt
alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások tekintetében a 2000. évi C. törvény a
számvitelről rendelkezései szerint kell eljárni.
Az ügyvitel és az iratkezelés irányítása, felügyelete
Az iskolai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az
ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az iskola igazgatója felügyeli,
irányítja az alábbiak szerint:
Az igazgató:
−
−
−
−
−

jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására;
jogosult kiadványozni;
kijelöli az iratok ügyintézőit;
irányítja és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját
előkészíti és felügyeli az irattári selejtezést és levéltári átadást.

Az igazgatóhelyettes:
− az igazgató távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására;
− az igazgató távollétében jogosult kiadványozásra;
− az igazgató távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit;
Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei
− Iskolatitkár
Az irattár elhelyezése
Az irattár az iskola felső tagozatásnak 8. osztály tanterméből nyíló zárható
helyiségében van.
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Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok
A továbbítás, feladatkiosztás rendje
A nevelési-oktatási intézmény részére érkező - nem névre szóló - leveleket, iratokat és
egyéb küldeményeket (a továbbiakban: iratok) a vezető vagy az e feladattal megbízott
alkalmazott (a továbbiakban: iratkezelő) veszi át és bontja fel. A szülői szervezet
(közösség), az iskolai diákönkormányzat részére érkezett iratokat bontatlanul kell átadni az
érdekelteknek. Az így átvett iratok iratkezelése az érdekelt kezdeményezésére történik.
Az igazgató a küldeményekkel kapcsolatos ügyek intézésére az iskola dolgozói közül
ügyintézőt jelöl ki, meghatározza az elintézés idejét; esetleg utasításokat ad az iratra való
feljegyzéssel.
Az ügyintézés határideje
A gyermekekkel, a tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy elintézéséért
felelős alkalmazott köteles haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás napjától számított
harminc napon belül elintézni. A nevelési-oktatási intézmények működésével kapcsolatos
ügyekben az elintézési határidő - ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője más határidőt
nem állapít meg - harminc nap. Ha az irat elintézésére az iskolaszék a szülői szervezet
(közösség), a diákönkormányzat jogosult, döntését legkésőbb az iktatástól számított
harmincadik napot követő első ülésén köteles meghozni.
Az iktatás
Az iskola iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az iskola
igazgatója által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni.
Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a beérkezés
napján.
A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje köteles
a hivatalos ügyiratot az iskolatitkárnak iktatás céljából bemutatni.
Iktatni kell: az iskolába érkezett és azon belül keletkezett iratokat.
Téves iktatás esetén a téves bejegyzést érvényteleníteni kell. Érvénytelenített iktatószámot
újra kiadni nem szabad.
Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható
maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot.
Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni.
Ha az ügyben az iskola már iktatott iratot, azt az iktatónak csatolni kell az utóbb beérkezett
irathoz, és ezekkel együtt az alapszámon kell kezelni.
Ha egy ügyben több éven keresztül keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon kell
kezdeni az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új
iktatószámhoz.
Ha az iratok száma egy évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót kell
vezetni. A név- és tárgymutatóban az ügyeket lényegüket kifejező egy, vagy több címszó
(név, tárgy, intézmény,) alapján kell nyilvántartani.
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Ügyintézés
Személyes ügyintézés
Az ügy elintézése történhet személyesen, vagy telefon útján is, ez esetben annak eredményét
az ügyiraton – az ügyintéző aláírásával együtt - rögzíteni kell.
Felvilágosítás hivatalos ügyekben
Az iskola ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az iskola vezetője, vagy
az általa kijelölt dolgozó adhat.
Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak hivatalos megkeresés alapján lehet
kiadni, rendelkezésre bocsátani.
Az irattározás rendje
Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak le kell fűznie iktatószám szerinti rendben, melyet az
iktatókönyv megfelelő sorában is jelezni kell.
Az irattári őrzés idejét a Rendelet határozza meg.
Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a
címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az igazgató
engedélyével lehet.
Iratkikérés
Az iratokat az iskola dolgozója számára legfeljebb 30 napra, az irattári kölcsönzési füzetbe
bevezetve, és „Ügyiratpótló” elismervény ellenében lehet átadni. Az irattárban kezelt iratokról
másolat kiadását csak az iskola kiadmányozási joggal felruházott vezetője engedélyezheti.
Az iratok selejtezése
Az irattár anyagát legalább ötévenként egyszer selejtezés szempontjából felül kell
Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az iskola irattári terve
Irattári
ügykör megnevezése
Őrzési
idő
tételszám
(év)
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek I.
1
Intézmény létesítés,
nem
alapító okiratok, tevékenység változása,
selejtezhető
átszervezés, fejlesztés
2
Beszámolók, jelentések, munkatervek
nem
selejtezhető
3
Iktatókönyvek,
nem
iratselejtezési jegyzőkönyvek
selejtezhető
4
személyzeti, bér- és munkaügy
50
5
Munkavédelem, tűz- és balesetvédelem,
10
baleseti jegyzőkönyvek
6
Fenntartói irányítás
10
7
Szakmai ellenőrzés
10
8
Megállapodás, bírósági, államigazgat.ügyek
10
9
Belső szabályzatok
10
10
Munkatervek, jelentések, statisztikák
10
11
Belső ügyviteli segédkönyvek, postakönyv
10
12
SZMSZ
nem
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13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

Külső szervek ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói
vizsgálatok, szakfelügyeleti
Munkabalesetek, és foglalkozási betegségek
nyilvántartása
Közalkalmazotti tanács

selejtezhető
nem
selejtezhető
75 év

nem
selejtezhető
Munka- és szakmai értekezletek jegyzőkönyvei
5
Ügyvitelszervezés (saját megrendelésű elektronikus nem
programrendszerek, védelemszabályozás
selejtezhető
5
Szakhatósági
állásfoglalások,
vélemények
nyilatkozatok
Minőségbiztosítási,
minőségirányítási
rendszer nem
célmeghatározása, teljesítményértékelés iratai
selejtezhető
Panaszügyek
5
Nevelési-oktatási ügyek II.
Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
nem
selejtezhető
Nevelési és pedagógiai program
nem
selejtezhető
Gyermek szakértői vizsgálata, szakvélemény
5
Tanköteles tanulók nyilvántartása
nem
selejtezhető
Tanuló és gyermekbaleseti ügyek
10
Pedagógusigazolvány ügyek
10
Felvétel, átvétel
20
Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek
5
Naplók
50
Diákönkormányzat szervezése és működése
5
Pedagógiai szakszolgáltatás
5
Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, 5
működése
Tanulók dolgozatai, témazárók, vizsgadolgozatok
5
Belső vizsgák
5
Gazdasági Ügyek III.
Ingatlan
nyilvántartás,
kezelés,
fenntartás, nem
épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatba vételi selejtezhető
engedélyek
Társadalombiztosítás
50
Leltár, állóeszköz nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 10
selejtezés
Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, 10
könyvelési bizonylatok
Gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 10
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Az iratok átadása munkakör átadása esetén
Azt a munkatársat, akinek munkaköre megváltozik, vagy munkaviszonya megszűnik, a
részére kiadott iratokkal el kell számoltatni.
Az iratokat és egyéb anyagokat a jegyző (intézményvezető) által megbízott személynek
jegyzőkönyvileg köteles átadni. A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni.
Az iratok átadása-átvétele az iratkezelés bevonásával történik. A kiadott iratok, bélyegzők,
pecsétnyomók meglétét, az esetleges hiányokat, az átadás megtörténtét az iratkezelő köteles
ellenőrizni és a jegyzőkönyvben aláírásával igazolni.
A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése
Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és körülményeit – az
irat eltűnésének észlelésétől számított 3 napon belül intézményvezetőnek vagy az általa
kijelölt személynek ki kell vizsgálnia.
A szigorú nyilvántartás alá eső dokumentumokra vonatkozó szabályok
A szigorú számadású nyomtatványok kezeléséért az iskolatitkár a felelős.
A diákigazolványokkal, kapcsolatos dokumentumokat az iskolatitkár a titkári irodában, a
bizonyítványokkal kapcsolatos dokumentumokat az irattárban, zárt szekrényben köteles
őrizni, azokat az iskola területéről kivinni nem szabad.
A bizonyítványokat és a tanuló-nyilvántartást évente egy alkalommal – tanév elején –
egyeztetni kell, melyért az osztályfőnök és az iskolatitkár közösen felelős.
Elektronikus ügyintézés
Az intézménybe elektronikus úton érkező megkereséseket, leveleket a papír alapú ügyvitel és
iratkezelés rendje szerint szükséges kezelni kinyomtatás után. Amennyiben az intézményben
az informatikai háttér rendelkezésre fog állni, úgy az iratkezelő rendszert fog alkalmazni az
intézmény.
30.4. Az SZMSZ-hez kapcsolódó egyéb szabályzatok:
Az intézményvezető és közvetlen munkatársainak munkaköri leírása.
A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak munkaköri leírása.
Intézményben dolgozók munkarendje,
Belső ellenőrzési szabályzat,
Tűzvédelmi szabályzat
Munkavédelmi szabályzat,
Iratkezelési szabályzat,
Bizonylati szabályzat, ügyrend,
Gazdálkodási, pénzkezelési szabályzat,
Számviteli szabályzat,
Leltározási és selejtezési szabályzat,
Pénzkezelési szabályzat (pénztár, és bankforgalom) stb.
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30.5. Záradék
Az intézményi szülői szervezet (közösség) az intézményi SzMSz-ben meghatározott
kérdések szabályozásához az egyetértését ………. év …………………… hó …….. napján
megadta.
Kelt: …………………………….
iskolai szülői szervezet elnöke
óvodai szülői szervezet elnöke

……………………………………………
…………………………………………..

Az intézmény szak-alkalmazotti értekezlete a Szervezeti és Működési Szabályzatot ………..
év ………………………… hó ………. napján tartott határozatképes ülésén ……….. %-os
igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a szak-alkalmazotti értekezlet képviselői az
alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
…………………………………………
szak-alkalmazottak képviselője

……………………………………………
szak-alkalmazottak képviselője

Kelt: …………………………...
……………………………………………
intézményvezető
Az óvoda nevelőtestülete az óvodai Szervezeti és Működési Szabályzatot ……….. év
………………………… hó ………. napján tartott határozatképes ülésén ……….. %-os
igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban
hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
…………………………………………
nevelőtestület képviselője

……………………………………………
nevelőtestület képviselője

Kelt: …………………………...
……………………………………………
óvodai egység vezetője
Az általános iskolai egység nevelőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatot ………..
év ………………………… hó ………. napján tartott határozatképes ülésén ……….. %-os
igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a dolgozók képviselői az alábbiakban
hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
…………………………………………
általános iskola képviselője

……………………………………………
általános iskola képviselője

Kelt: …………………………...
……………………………………………
Egység vezető

Kétegyháza, 2019. december

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.
Megismerési nyilatkozat
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat megismertem-tudomásul veszem,
hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
NÉV

BEOSZTÁS

Kétegyháza, 2019. december

KELT

ALÁÍRÁS

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.

Kétegyháza, 2019. december

N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

0

Tartalom
1. Az SZMSZ-re vonatkozó jogszabályi előírások .................................................................. 7
2. Az iskola alapadatai ............................................................................................................. 8
3. Az SZMSZ célja ................................................................................................................ 12
4. Az intézmény szervezeti felépítése.................................................................................... 13
4.1.

Az intézmény vezetőjének feladatköre, hatásköre, felelőssége .................................. 14

4.2.

Az igazgató közvetlen munkatársai ............................................................................ 16

Gimnáziumi igazgatóhelyettes ....................................................................................................... 16
Általános iskolai igazgatóhelyettes ................................................................................................ 18
Kollégiumvezetési feladatokat ellátó igazgatóhelyettes ................................................................ 20
Gazdaságvezető.............................................................................................................................. 23
Iskolatitkár ..................................................................................................................................... 24
Működési csoportvezető ................................................................................................................ 25

4.3.

A vezetők közötti kapcsolattartás rendje .................................................................... 26

4.4.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök ...................................... 26

4.5.

Etikai elvárások ........................................................................................................... 26

A nevelési és oktatási erkölcsi alapelvek ....................................................................................... 26
Követendő etikai elvárások ............................................................................................................ 27

5. Az intézmény közösségei és működésük........................................................................... 28
5.1.

Gazdasági egység ........................................................................................................ 28

A szervezeti egység által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírása ...................................... 28
A kiadványozási (aláírási) jogkörgyakorlása ................................................................................. 28
A szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét .................................. 29
A szervezeti egységen belüli helyettesítés rendje .......................................................................... 29
A szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának
módját, szabályait........................................................................................................................... 29

5.2.

Az alkalmazotti közösség ........................................................................................... 30

5.3.

Az intézmény nevelőtestülete ..................................................................................... 30

A nevelőtestület legfontosabb feladatai ......................................................................................... 31
A nevelőtestület döntési jogköre .................................................................................................... 31
A nevelőtestület véleményezési joga ............................................................................................. 31
A nevelőtestület értekezletei .......................................................................................................... 32

1

A nevelőtestület határozatképessége .............................................................................................. 32

6. A szakmai munkaközösségek ............................................................................................ 33
6.1.

A szakmai munkaközösségek feladatai....................................................................... 33

6.2.

A szakmai munkaközösség-vezető feladatai............................................................... 34

7. A pedagógusok pedagógiai és adminisztratív feladatainak szabályozása ......................... 35
7.1.

A pedagógus feladatköre – tanító ............................................................................... 35

7.2.

A pedagógus feladatköre – tanár................................................................................. 39

7.3.

A kollégiumi nevelőtanár feladatköre ......................................................................... 43

7.4.

Az osztályfőnök feladatai ........................................................................................... 44

8. Munkaköri leírás minták .................................................................................................... 46
8.1.

Pénzügyi ügyintéző munkaköri leírása ....................................................................... 47

8.2.

Pénzügyi, munkaügyi ügyintéző, pénztáros munkaköri leírása .................................. 48

8.3.

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása................................................................... 49

8.4.

Gyermekfelügyelő munkaköri leírása ......................................................................... 51

8.5.

Ügyviteli ügyintéző munkaköri leírása ....................................................................... 52

8.6.

Takarító munkaköri leírása ......................................................................................... 54

8.7.

Karbantartó munkaköri leírása .................................................................................... 57

8.8.

Ételosztó – takarító munkaköri leírása ........................................................................ 58

9. A tanulók közössége .......................................................................................................... 61
9.1.

A tanulói jogviszony keletkezése ................................................................................ 61

9.2.

A tanulói jogviszony megszűnése ............................................................................... 61

9.3.

A tanuló kötelességének teljesítése ............................................................................. 62

9.4.

A tanulók véleménynyilvánításának formái és rendszeres tájékoztatásuk ................. 62

10. Az osztályközösségek ........................................................................................................ 62
11. A diákkörök ....................................................................................................................... 63
12. A diákönkormányzat és működési rendje .......................................................................... 63
12.1.

A diákönkormányzatot segítő pedagógus ............................................................ 63

2

12.2.

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata ................................... 64

I. számú melléklet: Iskolarádió szabályozása ................................................................................ 66
II. számú melléklet: Együttműködési megállapodás az oktató-nevelő intézmény és a
diákönkormányzat között ............................................................................................................... 68

13. A szülői munkaközösség (SZMK) .................................................................................... 68
14. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása ......................................................................... 70
14.1.

A vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása ................................................. 70

14.2.

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása .................................................... 70

14.3.

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása ............................................................... 71

14.4.

A nevelők és a szülők kapcsolattartása ................................................................ 71

14.5.

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái . 73

15. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai .............................................. 74
15.1.

Közvetlen kapcsolataink ...................................................................................... 74

15.2.

Közvetett partnereink ........................................................................................... 74

15.3.

Kapcsolattartás más ágazatokkal .......................................................................... 75

15.4.

Külföldi kapcsolataink ......................................................................................... 76

16. A működés rendje .............................................................................................................. 76
16.1.

Iskola .................................................................................................................... 76

Általános szabályok ....................................................................................................................... 76
A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) .............................................................................. 77
A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje ............................... 77
Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén érvényes
helyettesítés rend ............................................................................................................................ 77
Az intézmény vezetői rendjének szabályozása .............................................................................. 78
Az iskola működési rendje ............................................................................................................. 78

16.2.

Kollégium ............................................................................................................. 79

Általános szabályok ....................................................................................................................... 79
A kollégisták fogadásának rendje (a nyitva tartás) ........................................................................ 80
A kollégiumi, a kollégiumi vezető, pedagógiai asszisztens és gyermekfelügyelők nevelési oktatási
intézményben való benntartózkodásának rendje ............................................................................ 80

17. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások........................................................................... 80

3

18. A napközi otthon, tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok .................... 81
18.1.

Napközi otthon ..................................................................................................... 81

A működés rendje .......................................................................................................................... 82
Napirend ......................................................................................................................................... 82
A tanulmányi munka tervezésének elvei........................................................................................ 83
A napközi értékelési, jutalmazási és elmarasztalási rendszere....................................................... 84
A nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztési
feladatai .......................................................................................................................................... 84
A pedagógus tervezőmunkája ........................................................................................................ 85

18.2.

Tanulószoba ......................................................................................................... 85

19. A többi egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásra vonatkozó általános szabályok .................. 86
20. Az intézmény belső ellenőrzése ........................................................................................ 87
20.1.

A gazdasági osztály belső ellenőrzése ................................................................. 87

20.2.

A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje ...................................................... 87

20.3.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények . 87

20.4.

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak ....................................... 88

Az ellenőrzés módszerei ................................................................................................................ 88

20.5.

A minőségi munkavégzés értékelésének szempontjai.......................................... 88

Oktató munka minősége................................................................................................................. 89
Pedagógiai munka .......................................................................................................................... 89
Szakmai felkészültség .................................................................................................................... 89
Eredményesség............................................................................................................................... 90
Fegyelem ........................................................................................................................................ 90
Emberi kapcsolatok, kommunikáció, konfliktuskezelés ................................................................ 90
Többletek ....................................................................................................................................... 90
Az iskolai szervezethez való kötődés, rendszerszemlélet, vezetés, tantestületi képviselet ............ 91
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái ......................................................................... 91

21. Gyermek- és ifjúságvédelem ............................................................................................. 91
21.1.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata .................................................... 92

22. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása ............................................... 94
23. Az intézmény dolgozóinak feladata a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve
baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások) ...................................................................... 94

4

23.1.

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével

kapcsolatosan ........................................................................................................................ 95
23.2.

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén ................................... 96

23.3.

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok

előírásai alapján..................................................................................................................... 96
24. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők ................................................................. 98
25. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai................................................................... 101
26. Az iskolai tankönyvellátás rendje .................................................................................... 102
26.1.

Jogszabályi háttér ............................................................................................... 102

26.2.

Általános szabályok ............................................................................................ 103

27. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése .............................. 105
28. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok ............................................ 106
28.1.

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje............................................................ 106

28.2.

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok ................................................... 106

A hagyományápolás eszközei ...................................................................................................... 106
Az intézmény hagyományai érintik ............................................................................................. 106

28.3.

Iskolai szintű hagyományok ............................................................................... 107

Kitüntetések ................................................................................................................................. 107
Rendezvények, hagyományok...................................................................................................... 107

29. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e ......................................................................................... 109
29.1.

Felhasznált jogszabályok .................................................................................... 110

29.2.

Alapelvek ........................................................................................................... 110

29.3.

Azonosító adatok – Fenntartás, irányítás, elhelyezés ......................................... 110

29.4.

Személyi feltételek ............................................................................................. 111

29.5.

A könyvtár működésének és igénybevételének szabályai .................................. 111

29.6.

A könyvtár feladatai ........................................................................................... 111

Alapfeladatok ............................................................................................................................... 111
Kiegészítő feladatok ..................................................................................................................... 113

29.7.

Gyűjteményszervezés ......................................................................................... 113

5

29.8.

A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása ...................................................... 115

Mellékletek ............................................................................................................................. 116
1. számú melléklet: Gyűjtőköri szabályzat ......................................................................... 116
Az iskolai könyvtár definíciója: ................................................................................................... 116
Az állományalakítás alapelvei...................................................................................................... 117
A könyvtár főgyűjtőköre .............................................................................................................. 117
A könyvtár mellékgyűjtőköre ...................................................................................................... 117
A gyűjtés terjedelme .................................................................................................................... 117
A gyűjtés terjedelme és mélysége ................................................................................................ 118
A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok................................................................................. 118

2. számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat ............................................................ 119
3. számú melléklet: A könyvtárostanár munkaköri leírása ................................................. 121
A pedagógus munkakör keretében ellátandó feladatok................................................................ 121
Könyvtáros munkakörben ellátandó feladatok............................................................................. 123

4. számú melléklet: Katalógusszerkesztési szabályzat ....................................................... 125
A könyvtári állomány feltárása .................................................................................................... 125
A dokumentum-leírás szabályai ................................................................................................... 125
Raktári jelzetek ............................................................................................................................ 126
Az iskolai könyvtár katalógusai ................................................................................................... 126

5. számú melléklet: tankönyvtári szabályzat....................................................................... 128
6. számú mellékelt: Könyvtár-pedagógiai program ............................................................ 132
7. számú mellékelt: Adatkezelési szabályzat ...................................................................... 136
8. számú melléklet: Iskolai közösségi szolgálat szervezeti és működési szabályzata ........ 139
Jogszabályi háttér ......................................................................................................................... 139
A közösségi szolgálat jelentősége ................................................................................................ 139
Iskolai szervezési feladatok.......................................................................................................... 140
A szolgálat időtartama ................................................................................................................. 140
Az önkéntes munka nyilvántartása, dokumentálása ..................................................................... 140
A közösségi szolgálat helyszínei .................................................................................................. 141

A szervezeti és működési szabályzat...................................................................................... 142
módosításának elfogadása ...................................................................................................... 142

6

1. Az SZMSZ-re vonatkozó jogszabályi előírások
− A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)
− A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
− 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
− 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
− A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
− Tankönyvrendelet 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
− A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
− 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve
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2. Az iskola alapadatai
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a román nemzetiség identitásának
megőrzéséért érzett felelőssége tudatában, a magyarországi románság anyanyelve, kultúrája,
hagyományai továbbörökítése, megőrzése érdekében a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium alapító okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv. (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (2) bekezdésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 8 § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5 §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint adja
ki.
− A költségvetési szerv megnevezése: Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium
• Idegen nyelvű (anyanyelvű) megnevezése: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi
Românesc Nicolae Bălcescu
− A költségvetési szerv székhelye, címe: 5700 Gyula, Líceum tér 2.
− A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
5700 Gyula, Eminescu utca 1.
-

A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerve: Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata, 5700 Gyula, Eminescu utca 1.

-

Oktatási forma: kétnyelvű román nemzetiségi oktatást, nevelést folytató köznevelési
intézmény

-

Az oktatás nyelve: Kétnyelvű (román) nemzetiségi oktatás

-

Az intézmény szakágazati besorolása: 853100 Általános középfokú oktatás

-

Az intézmény működési területe: országos és területi feladatokat ellátó intézmény,
amelynek működési területe a magyarországi románok által lakott területre terjed ki.

-

Az intézmény alapfeladata:
•

A román nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása

•

A román nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása,

•

Nemzetiségi kollégiumi ellátás,

•

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
nevelése-oktatása
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-

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

-

Az intézmény típusa a tevékenység jellege alapján: többcélú, közös igazgatású
köznevelési intézmény (általános iskola, gimnázium, kollégium)
-

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költésgvetési szerv
gazdálkodási feladatait önállóan látja el.

− A költségvetési szerv szervezete és működése:
•

az igazgatót a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése
nevezi ki, határozott időre, 5 évre, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével. A
vezetői megbízás visszavonásának jogát, a felmentés és az összeférhetetlenség
megállapításának jogát, továbbá a fegyelmi eljárással kapcsolatos jogokat
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése gyakorolja, az
egyéb munkáltatói jogokat a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
elnöke gyakorolja.

•

Az intézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltató jogokat az igazgató
gyakorolja. Az alkalmazásban álló személyek foglalkoztatási jogviszonya
közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, továbbá megbízásos jogviszony
vagy közfoglalkoztatási jogviszony.

− Az intézmény alapításának időpontja: általános iskola: 1946, kollégium: 1948,
gimnázium: 1949
− Közfeladata:
Az Alaptörvény szerint a művelődéshez való jog alapján biztosítani az
esélyegyenlőséget, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának, a tanulók,
szülők, és az oktatást végzők jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését a Nkt.-ben
meghatározottak szerint.
− Az intézmény alaptevékenységei:
Köznevelési alapfeladatok:
• általános iskolai nevelés-oktatás;
• román nemzetiséghez tartozó általános iskolai tanulók kétnyelvű nemzetiségi
nevelése-oktatása;
• román nemzetiséghez tartozó tanulók napközis foglalkozása;
• kollégiumi ellátás;
• román nemzetiségi kollégiumi ellátás;
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• gimnáziumi nevelés-oktatás;
• román nemzetiséghez tartozó gimnáziumi tanulók kétnyelvű nemzetiségi neveléseoktatása;
• többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő) tanulók
általános iskolai és gimnáziumi nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása;
• többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő) román
nemzetiséghez tartozó tanulók általános iskolai és gimnáziumi nevelése-oktatása,
kollégiumi ellátása.
Átvállalt alapfeladat: –
Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat-ellátási helyenként felvehető maximális
tanulólétszám:
−

általános iskola:

250 fő

−

gimnázium:

210 fő

−

kollégium:

100 fő

Iskolatípusonként az évfolyamok száma
−

általános iskola nyolc évfolyammal

−

gimnázium négy évfolyammal

Gyakorlati képzés megszervezése: –
Iskolai könyvtár ellátásának módja:
−

saját szervezeti egységgel

Különleges pedagógiai célok megvalósítása:
−

nyelvi előkészítő

Speciális jellemzők: –
Iskolarendszeren kívüli képzés: –
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− Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok:
− A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
− A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
− A rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek:
Adóköteles bevételszerző tevékenység:
- Kezdete: 2013.09.01.
- Tevékenységtípusok és TEÁOR szerinti besorolás
•

Szállodai szolgáltatás egyéb tevékenység 5510

•

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás egyéb tevékenység 5520

•

Egyéb szálláshely szolgáltatás egyéb tevékenység 5590

•

Egyéb vendéglátás egyéb tevékenység 5629

•

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése egyéb tevékenység
6820

− Az intézmény OM azonosító száma: 028387
− A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése:
kormányzati

kormányzati funkció megnevezése

funkciószám
091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4.

091213

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 1-4.

091220

Köznevelési

intézmény

1-4.

évfolyamán

tanulók

nevelésével,

oktatásával összefüggő működési feladatok
092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092120

Köznevelési

intézmény

5-8.

évfolyamán

tanulók

nevelésével,

oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092212

Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának
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kormányzati

kormányzati funkció megnevezése

funkciószám
szakmai feladatai
092213

Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai
feladatai

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelési

3. Az SZMSZ célja
Az SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi
működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon
rendelkezéseket, amelyekre jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetén felül kell
vizsgálni.
A szervezeti és működési szabályzatot az érintett, illetve az érdeklődő személyek munkaidőben
az iskola irodájában tekinthetik meg, elektronikus példányát az intézmény honlapján
olvashatják.
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4. Az intézmény szervezeti felépítése

Igazgató

DÖK

Igazgató helyettes

Igazgató helyettes

gimnázium

általános iskola

Rendszer-gazda

Könyvtáros-tanár

Munka-közösség
vezető

Munkaközösség
tagjai (nevelők)

Gyermek- és
ifjúság-védelmi
felelős

Munkaközösség
vezető

Kollégium-vezetési
feladatokat ellátó
igazgató helyettes

Kollégiumi nevelők

Gyermekfelügyelők,
pedagógiai
asszisztens

Gazdasági vezető

Ügyviteli dolgozó

Gazdagági
ügyintézők

Működési
csoportvezető

Iskolatitkár

Technikai
személyzet

Munkaközösség
tagjai (nevelők)
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4.1.

Az intézmény vezetőjének feladatköre, hatásköre, felelőssége

A N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium egyszemélyi felelős vezetője
az igazgató.
− Az igazgató a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért.
− Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Köznevelési törvény, valamint
a fenntartó határozza meg.
− Feladatkörébe tartozik különösen a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka
irányítása, ellenőrzése és értékelése.
− A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése és ellenőrzése.
− Az intézmény jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása.
− Az igazgatóhelyettesekkel, a gazdasági irodával, a titkársággal, a működési
csoportvezetővel, a munkaközösségek vezetőivel, a diákönkormányzattal, a szülői
munkaközösséggel és a szakszervezettel való együttműködés.
− A működéshez szükséges személyi (figyelembe véve az intézmény nemzetiségi
jellegéből adódó elvárásokat) és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló
költségvetés alapján.
− Köteles

betartani

az

Nkt,

a

Munka

Törvénykönyvének

előírásait,

a

Közalkalmazottak jogállásáról rendelkező törvényt, illetve az ennek végrehajtásáról
szóló kormányrendeletet.
− Képviseli a N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumot, mint
nemzetiségi kétnyelvű nevelési, oktatási intézményt.
− Felel a minősítési és tanfelügyeleti eljárások lebonyolításáért.
− Fontos feladata az iskola nemzetiségi jellegének és a román nyelv pozíciójának
erősítése, minden részterületen a versenyképesség fokozása.
− A nemzeti, nemzetiségi és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó
megszervezése.
− A gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása.
− A tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.
14

− A szülő kérésére dönt a jogszabályban meghatározott feltételek szerint az iskolai
felvételekről, a tankötelezettség teljesítésének módjáról.
− Dönt az SNI-s tanuló tankötelezettségének meghosszabbításáról (szakértői vélemény
alapján).
− Felel a tanulók rendszeres vizsgálatának megszervezéséért.
− Gondoskodik a törvényesség és a munkafegyelem megtartásáról.
− Gondoskodik a biztonságos munkakörülmények kialakításáról, a berendezések
rendeltetésszerű használatáról, a szükséges biztonsági, hatósági vizsgálatok
megrendeléséről, a munka- és balesetvédelmi oktatás lebonyolításáról, a tűz- és
vagyonvédelemről.
− Lehetőség szerint

igyekszik

segítséget

nyújtani

a

munkatársak

gondjainak

megoldásában.
− Alkalmaznia kell a pedagógusetikában megfogalmazott követelményeket.
− Fontos feladata a konfliktuskezelés, az empatikus vezetési stílus.
− Mindezt meg kell tennie azért, hogy az alkalmazotti kör magáénak érezze az intézmény
feladatait, mind erőteljesebben jelenjen meg a felelősségvállalás az intézmény
egészének sikeréért és az egyén, a tanuló eredményeiért.
− A vezető feladata, hogy az intézmény munkaerő-képzési, pedagógus továbbképzési
programja a magasabban kvalifikált, konvertálható pedagógus-továbbképzést preferálja.
− A vezetőnek elő kell mozdítania a többlettudás megszerzését.
− A humánus vezetői magatartás mellett nagy szüksége van a jogszabályok, rendelkezések
ismeretére.
− Köteles az iskolában működő szakszervezettel együttműködni.
− Felel az intézményi szabályzatok elkészítéséért.
− Feladata a tankönyvrendelés szabályozása.
− Előkészíti az intézmény alapdokumentumait.
− Az alapdokumentumokat a mindenkori jogszabályoknak megfelelően aktualizálja.
− Kellő figyelmet fordít a nemzetiségi dokumentumok harmonizálására.
− Aktív PR-tevékenységet végez.
− Az iskolai rendezvényeken az alkalomhoz méltó beszédeket mond.
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− Ápolja és kiterjeszti az iskola kapcsolatrendszerét az itthoni és a romániai
partnerintézményekkel (közös, határon átívelő projektekben is részt vesz).
− Kulturális és tanügyi jellegű (bázisiskolai) programokat és nemzetiségi jellegű
továbbképzéseket szervez.
− Pályázatokat ír és bonyolít le.
− Részt vesz a tanártársai minősítésével kapcsolatos szakértői tevékenységben.
− Interjúkat ad a hazai és romániai médiában.
− A tanév elején részt vesz a munkaterv előkészítésében.
− A tanév végén az intézmény éves működéséről beszámolót készít.
− Kizárólagos jogkörébe tartozik:
•

a közalkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása;

•

a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása;

•

a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos döntés.

4.2.
Az

Az igazgató közvetlen munkatársai

intézményvezető-helyettesek

munkájukat

önállóan,

az

intézményvezetésen

belüli

feladatmegosztás, munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján
végzik. A felelősségük a munkaköri leírásban található feladatkörükre vonatkozik.

Gimnáziumi igazgatóhelyettes
Feladatköre:
− Az iskolai igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa. Ellenőrzi az igazgató
utasításainak végrehajtását, és az igazgató utasításai szerint intézkedik az intézmény
mindennapi életében előforduló ügyekben. Az igazgató távollétében teljes jogkörrel és
felelősséggel helyettesíti.
− Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanárok munkáját az igazgatói utasítások
alapján. Ismeri a NAT, kerettanterv, SZMSZ és az iskolai munkaterv rendelkezéseit.
− Részt vesz az éves munkaterv elkészítésében.
− Előkészíti a tantárgyfelosztást, az osztálybeosztást, a csoportbontást, az órarendet.
− Részt vesz a továbbképzési terv, az éves beiskolázási terv elkészítésében.
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− Az igazgatóval együtt, illetve rendelkezései szerint megszervezi és ellenőrzi a tanítási
órán

kívüli

foglalkozásokat

(szakkörök,

felzárkóztató

és

tehetséggondozó

foglalkozások, tömegsport, művészeti csoportok, hagyományőrző csoportok).
− Szükség szerint megszervezi az eseti helyettesítéseket.
− Az igazgatóval történt megbeszélés után előkészíti a jelentéseket, a statisztikai és egyéb
adatszolgáltatásokat. Ellenőrzi és irányítja a balesetvédelmi nyilvántartásokat.
− A tehetséggondozás keretében versenyekre való részvételre ösztönöz (OKTV-k,
szaktárgyi versenyek, hazai román nemzetiségi versenyek, romániai tanulmányi
versenyek), tájékoztat, jelentkeztet, versenynaptárt készít, versenyeket bonyolít le,
eredményeket regisztrál.
− Az osztályozó- és pótvizsgákat megszervezi, felügyeli.
− Az érettségi vizsgákat előkészíti és lebonyolítja (tájékoztatja a jelentkezőket, ellenőrzi
az érettségire való jelentkezés törvényességét, előkészíti az írásbeli és szóbeli vizsgák
beosztását stb.).
− Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, koordinálja a központi felvételi
eljárást (információkat közvetít, előadókat hív meg, segíti az osztályfőnökök munkáját).
− Kapcsolatot tart a beiskolázási körzeten belüli általános iskolákkal (szülői értekezletek,
iskola bemutatók).
− Megszervezi az intézmény nyílt napjait és a beiratkozást.
− Felméri a tanulók igényeit a középszintű és emelt szintű érettségi vizsgára való
felkészítők iránt. Megszervezi azok beindítását.
− Gondoskodik a tanügyi nyomtatványok beszerzéséről kiosztásáról, egységes
kitöltéséről, vezetéséről. Ezeket rendszeresen ellenőrzi.
− Gondoskodik a pedagógusok adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről
(naplók, anyakönyvek stb.). Felügyeli a román nyelvű adminisztrációt is.
− Figyelemmel kíséri az iskolai osztályok, tanulócsoportok, tanárok munkáját
(óralátogatások, megbeszélések).
− Szakmai-pedagógiai tanácsokkal segíti a kevés gyakorlattal rendelkező tanárokat,
pályakezdőket.
− Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, igény esetén részt vesz a szülői értekezleteken.
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− A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel közösen nyilvántartja és gondoskodik azoknak
a tanulóknak az iskolai oktatásáról, neveléséről, akik a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási, beilleszkedési zavarral) küzdenek.
− Az iskolaorvossal, az iskolai fogorvossal és a védőnőkkel együttműködve megszervezi
a tanulók szűrővizsgálatait.
− Segíti a diákönkormányzat munkáját. Részt vesz az összejöveteleken és a
programjaikon.
− Szervezi és irányítja a munkaközösségek munkáját, az intézményi ünnepeket és
megemlékezéseket.
− Ellenőrzi a házirend szabályainak betartását, az iskola rendjét, tisztaságát.
− Részt vesz a tantestületi értekezletek előkészítésében és lebonyolításában.
− Félévente szakmai beszámolót készít az elért eredményekről.
− Intézményünk nemzetiségi jellegéből adódó plusz feladatok:
•

Az igazgatóval együtt fogadja a diplomáciai delegációkat, segíti a közös
rendezvények megszervezését.

•

Képviseli az intézményt a hazai és a határon túli nemzetiségi programokon.

•

Kapcsolatot tart a nemzetiségi sajtóval is.

Általános iskolai igazgatóhelyettes
Feladatköre:
− Az iskolai igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa. Ellenőrzi az igazgató
utasításainak végrehajtását, és az igazgató utasításai szerint intézkedik az intézmény
mindennapi életében előforduló ügyekben. Az igazgató távollétében teljes jogkörrel és
felelősséggel helyettesíti.
− Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanárok munkáját az igazgatói utasítások
alapján. Ismeri a NAT, kerettanterv, SZMSZ és az iskolai munkaterv rendelkezéseit.
− Részt vesz az éves munkaterv elkészítésében.
− Előkészíti a tantárgyfelosztást, az osztálybeosztást, a csoportbontásokat, az órarendet, a
tanulószoba és a napközis csoportok munkarendjét és az ügyeleti beosztást.
− Részt vesz a továbbképzési terv, az éves beiskolázási terv elkészítésében.
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− Az igazgatóval együtt, illetve rendelkezései szerint megszervezi és ellenőrzi a tanítási
órán

kívüli

foglalkozásokat

(szakkörök,

felzárkóztató

és

tehetséggondozó

foglalkozások, tömegsport, művészeti csoportok, hagyományőrző csoportok).
− Szükség szerint megszervezi az eseti helyettesítéseket.
− Az igazgatóval történt megbeszélés után előkészíti a jelentéseket, a statisztikai és egyéb
adatszolgáltatásokat. Ellenőrzi és irányítja a balesetvédelmi nyilvántartásokat.
− A tehetséggondozás keretében versenyekre való részvételre ösztönöz (OÁTV-k,
szaktárgyi versenyek, román nemzetiségi versenyek), tájékoztat, jelentkeztet,
versenynaptárt készít, versenyeket bonyolít le, eredményeket regisztrál.
− Az osztályozó- és pótvizsgákat megszervezi, felügyeli.
− Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, koordinálja a központi felvételi
eljárást (információkat közvetít, előadókat hív meg, segíti az osztályfőnökök munkáját).
− Kapcsolatot tart a beiskolázási körzeten belüli óvodákkal (szülői értekezletek, iskola
bemutatók).
− Megszervezi az intézmény nyílt napjait és a beiratkozást.
− Az etika/hit- és erkölcstan választható tantárgyak esetében felméri a tanulói/szülői
igényeket, majd az érintett egyházakkal együttműködve megszervezi az oktatás
elindítását.
− Gondoskodik a tanügyi nyomtatványok beszerzéséről kiosztásáról, egységes
kitöltéséről, vezetéséről. Ezeket rendszeresen ellenőrzi.
− Gondoskodik a pedagógusok adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről
(naplók, anyakönyvek stb.). Felügyeli a román nyelvű adminisztrációt is.
− Figyelemmel kíséri az iskolai osztályok, tanulócsoportok, tanárok munkáját
(óralátogatások, megbeszélések).
− Szakmai-pedagógiai tanácsokkal segíti a kevés gyakorlattal rendelkező tanárokat,
pályakezdőket.
− Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, igény esetén részt vesz a szülői értekezleteken.
− A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel közösen nyilvántartja és gondoskodik azoknak
a tanulóknak az iskolai oktatásáról, neveléséről, akik a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási, beilleszkedési zavarral) küzdenek.
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− Az iskolaorvossal, iskolai fogorvossal és a védőnőkkel együttműködve megszervezi a
tanulók szűrővizsgálatait.
− Segíti a diákönkormányzat munkáját. Részt vesz az összejöveteleken és a
programjaikon.
− Szervezi és irányítja a munkaközösségek munkáját, az intézményi ünnepeket és
megemlékezéseket.
− Ellenőrzi a házirend szabályainak betartását, az iskola rendjét, tisztaságát.
− Részt vesz a tantestületi értekezletek előkészítésében és lebonyolításában.
− Félévente szakmai beszámolót készít az elért eredményekről.
− Intézményünk nemzetiségi jellegéből adódó plusz feladatok:
•

Az igazgatóval együtt fogadja a diplomáciai delegációkat, segíti a közös
rendezvények megszervezését.

•

Képviseli az intézményt a hazai és a határon túli nemzetiségi programokon.

•

Kapcsolatot tart a nemzetiségi sajtóval is.

Kollégiumvezetési feladatokat ellátó igazgatóhelyettes
- A kollégiumvezető az igazgató közvetlen munkatársa, tagja az iskola vezetőségének. A
felügyeleti szervek és az igazgató útmutatásai, valamint a nevelőtestület határozatai.
alapján végzi munkáját. Arra törekszik, hogy a diákotthoni közösség fokozódó
öntevékenységgel vállaljon részt a feladatok megoldásából, a vezetés gondjaiból, a
demokratikus,

sokoldalú

kollégiumi

élet

kialakításából,

az

otthonosság

megteremtéséből.
- Az igazgató általános felhatalmazása alapján képviseli a kollégiumot az állami szervek,
társadalmi szervezetek, valamint magánszemélyek előtt. A pedagógia elveinek
megfelelően irányítja, ellenőrzi és értékeli a kollégiumban folyó nevelőmunkát.
Tapasztalatairól tájékoztatja, javaslataival segíti az igazgatót a kollégiumot érintő
munkájában.
- A nevelőtanári közösség és a diáktanács javaslatainak figyelembe vételével elkészíti az
intézményi munkaterv kollégiumra vonatkozó részét. Jóváhagyja a nevelőtanárok
munkatervét.
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- Ellenőrzi a kollégiumi nevelési terv és más alapdokumentumok érvényesülését, a
nevelőtestületi határozatok végrehajtását, tapasztalatait megbeszéli az érintett
nevelőtanárokkal, útmutatást ad a további munkához.
- Segíti a nevelőtanárok tervszerű folyamatos pedagógiai továbbképzését, újító,
pedagógiai törekvéseik kibontakoztatását.
- Törekszik a kollégium dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére,
egymást segítő emberi kapcsolataik megerősítésére. Közreműködik a nevelőtanárok
minősítésének elkészítésében.
- Segíti a jó tanár-diák viszony kialakulását és fejlesztését.
- Figyelemmel kíséri a kollégiumi közösségek életét, segíti öntevékenységüket,
önkormányzati és érdekvédelmi feladataik megvalósítását. Gondoskodik arról, hogy a
tagjai rendszeresen részt vehessenek az iskolai diákönkormányzat életében,
munkájában.
- Felelős az ifjúságvédelmi feladatok koordinálásáért. Az állami gondozott tanulók
tekintetében együttműködik az illetékes gyermek- és ifjúságvédő intézettel.
- Intézményünk nemzetiségi jellegéből adódó plusz feladatok:
•

Az igazgatóval együtt fogadja a diplomáciai delegációkat, segíti a közös
rendezvények megszervezését.

•

Képviseli az intézményt a hazai és a határon túli nemzetiségi programokon.

•

Kapcsolatot tart a nemzetiségi sajtóval is.

•

Motiválja a kollégistákat hagyományőrző rendezvények szervezésére és a román
nyelv használatára.

Önállóan intézkedik az alábbi ügyekben:
- a nevelők munkabeosztásának elkészítése, alkalomszerű módosítása,
- a kollégiumi tanulók jutalmazása és – fegyelmi ügy kivételével – büntetése,
- a kollégium növendékeinek házirendtől eltérő idejű eltávozásának, kimaradásának,
hazautazásának engedélyezése,
- az iskolai költségvetésben jóváhagyott és az igazgató által rendelkezésre bocsátott
költségvetési előirányzat rendeltetésszerű felhasználása,
- azoknak a jogoknak a gyakorlása, amelyekkel az igazgató felhatalmazza,
- gondoskodik a tanulók és a dolgozók egészségének és testi épségének védelméről, a
munka- és tűzvédelmi rendelkezések megtartásához szükséges feltételekről,
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- felelős a létszámnyilvántartások, a különböző statisztikák elkészüléséért,
- foglalkozásokat látogat, szakmailag elemzi, értékeli és ezekről feljegyzést készít,
- folyamatosan ellenőrzi a technikai dolgozók munkáját és a szükséges intézkedéseket
megteszi,
- intézkedéséről az intézmény igazgatóját tájékoztatja.
A kollégiumvezető véleményének a meghallgatása szükséges az alábbi döntések meghozatala
előtt:
- a tanulók diákotthoni felvétele, szociális juttatásban részesítése, más kollégiumba való
áthelyezése, kizárása,
- a betöltetlen állásokra pályázó nevelőtanárok és a nem nevelőtanári munkakörben
dolgozók alkalmazása,
- a nevelőtanárok és más (diákotthoni) kollégiumi dolgozók besorolása, jutalmazása,
kitüntetésre való felterjesztése, illetve fegyelmi felelősségre vonása.
Tervszerűen figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtanárok adminisztrációs munkáját,
- naplók vezetését,
- törzskönyv, leltárak, nyilvántartások vezetését,
- a diákotthoni dokumentáció megőrzését,
- a tanulók ideiglenes ki- és bejelentését.
A kollégiumvezető felelőssége (nem önálló kollégium esetén):
- A kollégium vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
pedagógiai munkájáért, egyetértési jogokat gyakorol a szakmai feladatokat ellátó
pedagógusok esetében. Dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
- A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét szabályban.
- A kollégium minden dolgozója és tanulója felelős:
•

a közösségi tulajdon védelméért, állagának megóvásáért

•

a kollégium rendjének, tisztaságának megőrzéséért

•

az energiafelhasználással való takarékosságért

•

a tanuló- és gyermekbalesetek megelőlegezéséért
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Gazdaságvezető
Az intézmény ügyviteli, számviteli, gazdasági tevékenységének felelős irányítója. Munkáját az
igazgató útmutatása, programja, az intézmény szakmai gazdasági programja alapján végzi.
Munkarendjét az igazgató határozza meg.
Az intézmény működése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
- A tartalmi és gazdasági szempontok mérlegelésével összeállítja az éves költségvetési
tervet.
- Összeállítja az év végi számszaki és szöveges gazdasági beszámolót.
- A normatíva igénylést a fenntartó felé elkészíti.
- Gondoskodik a munkatervben és a költségvetésben megfogalmazott célok
megvalósításának összehangolt gazdasági, technikai, műszaki feltételeiről.
- Biztosítja az épületek, bérlemények jó állagát, illetve kezdeményezi az ezzel
kapcsolatos feladatok végrehajtását. Az ingatlan és kis értékű tárgyi eszközök
javításával kapcsolatban gondoskodik a végrehajtásról.
- Kialakítja a teljes számviteli, pénzügyi- és bizonylati rendet, szervezi és ellenőrzi a
- pénzügyi folyamatokat.
- A főkönyvi könyvelésnél ellenjegyzési joggal rendelkezik.
- Átutalásoknál aláírási joggal rendelkezik.
- Havonta, negyedévente elkészíti az aktuális bevallásokat (SZJA és járulék bevallás,
statisztika, ÁFA bevallás stb.). A jelentéseket továbbítja a MÁK, a KSH, az
Egészségbiztosítási Pénztár és az NAV felé).
- Elvégzi a pénztár-ellenőrzési feladatokat.
- Felelős az intézményekben folyó leltározás, a selejtezés szabályszerű lebonyolításáért,
munka- és védőruha kiadásáért, amennyiben a költségvetés keretei lehetővé teszik, a
munkaviszonyukat megszüntetők elszámoltatásáért, a telefonhasználat ellenőrzéséért,
a szakalkalmazottak pénzügyi vonatkozású tevékenységéért.
- Kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel, az országos fenntartóval, valamint a
hivatalos szervekkel.
Hatás- és jogköre:
- Közvetlenül irányítja a gazdasági csoport munkáját, javaslatot tesz az igazgatónak a
csoporttal kapcsolatos személyi kérdésekben.
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- Gazdasági kötelezettségvállalás esetén az igazgatóval közösen képviseli az
intézményt, illetve az ilyen jellegű kötelezettség vállalásokat rögzítő megrendeléseket,
megállapodásokat elkészíti.
- Elvégzi az intézmény működéséhez szükséges beszerzéseket.
- Részt vesz az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos szervezési és vezetői
megbeszéléseken.
Felelős:
- A vagyonvédelemért, a tervszerű gazdálkodásért, a pénzügyi, a gazdálkodási és
számviteli fegyelem megtartásáért.
- Az egészségügyi, munkavédelemi, tűzvédelmi előírások betartásáért.
- Folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetést a gazdálkodásról, megfelelő
információkkal segíti az egységes döntéshozatalt.
- Mint első számú vezetői partner, a munkaköri feladatok megosztása mellett
együttműködő, óvja az iskolavezetés tekintélyét.
- A vezetője (igazgatója) által kijelölt munkaköréhez kacsolódó, de nem folyamatos
feladatokat, pl. helyettesítés, értekezleten, szakmai tanácskozáson való részvétel, stb.
ellátja.
A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, melyek elvégzése szükséges az intézmény
zökkenőmentes működéséhez.
Iskolatitkár
Az iskolatitkár a köznevelési intézmény szervezetének alapvetően fontos tagja. Az iskolatitkár
iskolában történő alkalmazási kötelezettségét jogszabály rendeli el, az alkalmazási
kötelezettség a tanulói létszámhoz vagy gyermeklétszámhoz van kötve.
Az iskolatitkár nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört tölt be.
Iskolákban a vezetőség irányításával dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendőket
lát el, vezeti, bonyolítja és iktatja az iskolai és tanügyigazgatási adminisztrációt, oktatási,
képzési nyilvántartást, statisztikát készít. Biztosítja a vezetői munka és az oktatás
zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.
-

Folyamatosan támogatja az igazgató, az igazgatóhelyettesek munkáját, egyeztetés
alapján előkészíti és rangsorolja a (napi, határidős) feladatokat, teendőket.

-

Az iskolavezetés mellett személyi titkári feladatokat végez.
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-

Számítógépet használ, ismeri az irodai szoftvereket, kezeli a faxot, internetet használ,
másol, scannel.

-

Kapcsolatot tart az iskolafenntartó titkárságával.

-

Vezeti a tanulók és pedagógusok nyilvántartásával kapcsolatos adatokat a Közoktatási
Információs Rendszerben (KIR).

-

Gondoskodik a nyilvántartási adatok megváltozásával kapcsolatos bejelentésekről, a
tanulói és alkalmazotti (gazdasággal együttműködve) jogviszony létesítésével és
megszüntetésével kapcsolatos regisztrációs feladatokról.

-

Vezeti a beírási naplót, a tanulók osztályonkénti nyilvántartását, feladata a naprakész
nyilvántartás.

-

Részt vesz az iskolai felvételi eljárás lebonyolításában, a tanulók beíratásában.

-

Intézi az iskolavezetés hivatalos levelezését, fogadja az e-maileket, iktatja az érkező és
kimenő leveleket.

-

Kezeli és tárolja a tanügyi dokumentumokat, jegyzőkönyveket, jelentéseket.

-

Részt vesz az iskolai rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, protokoll
feladatot lát el.

-

Elvégzi az intézményi pályázati projektekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket,
részt vesz a projektek lebonyolításában és az utómunkálatokban.

-

Közreműködik az oktatási intézmény tanfelügyelettel kapcsolatos adminisztrációs
feladatok elvégzésében.

-

Részt vesz a pedagógusminősítéssel kapcsolatos dokumentációs feladatok ellátásában.

-

A belső ellenőrzési csoport adminisztrációs feladatainak ellátása.

-

Szervesen részt vesz az iskolai statisztikai adatszolgáltatásban.

-

Munkatervek, beszámolók, iskolai dokumentumok legépelése.

-

Előkészíti az iskolavezetés prezentációit.

-

Közreműködik az iskolai események szervezésében, a nemzetiségi programok
lebonyolításában.

-

Minden részterületen a román nyelvismeretét is alkalmazza.

Működési csoportvezető
Munkáját közvetlen felettese az intézmény igazgatójának irányítása alapján végzi:
-

Feladata az intézmény technikai dolgozóinak munkájának szervezése és irányítása, az
intézmény napi működésével kapcsolatos technikai, takarítási feladatok megszervezése.
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-

Feladata az intézmény beruházási, fejlesztési, karbantartási munkáinak megszervezése
és kivitelezésének lebonyolítása, felettese utasítása alapján.

-

Közreműködik az éves munkatervben meghatározott rendezvények, egyéb programok
előkészítésében, lebonyolításában.

-

Feladata az éves turisztikai feladatok teljes körű szervezése és lebonyolítása.

-

Elvégzi mindazokat a munkakörével közvetlenül nem összefüggő feladatokat,
melyekkel az igazgató megbízza

4.3.

A vezetők közötti kapcsolattartás rendje

− Rendszeresen: heti munkaértekezleteken (minden hétfőn).
− Alkalmanként: minden szükséges esetben személyesen, telefonon, e-mailben.

4.4.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

− Igazgató
− Igazgatóhelyettesek (gimnáziumi, általános iskolai, kollégiumvezetési feladatokat
ellátó igazgatóhelyettes)
− Gazdasági vezető
− Gazdasági ügyintéző
− Működési csoportvezető

4.5.

Etikai elvárások

A nevelési és oktatási erkölcsi alapelvek
− segítséget nyújtanak a helyes döntések, állásfoglalások kialakításához olyan
helyzetekben, amelyek nem szabályozhatóak jogi eszközökkel;
− hozzájárulnak az eredményes nevelő munkához, ezen keresztül pedig a pedagógusi
tekintély megőrzéséhez, illetve folyamatos emeléséhez, az összetartozás erősítéséhez;
− tájékoztatják az iskola partnereit a pedagógus munkavégzésének és attitűdjének,
erkölcsi normáiról;
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− megfelelő támpontot, útmutatást adnak az etikailag kifogásolható megnyilvánulások, az
erősítendő, illetőleg a szankcionálandó cselekedetek felismeréséhez, azok pártatlan
megítéléséhez és minősítéséhez;
− védelmet biztosítanak minden normakövető számára, illetve hozzájárulnak az emberi
méltóság megőrzéséhez és kifejtéséhez.
Az alapelvek alkalmazásának köre kiterjed az intézmény területén bekövetkező minden
eseményre, illetve kiterjednek minden pedagógusra, pedagógiai munkát segítőre, és
bármilyen foglalkoztatási jogviszonyban álló személyre.
Követendő etikai elvárások
− A pedagógus magatartásában és megjelenésében legyen példamutató.
− Törekedjék saját személyiségének, képességeinek fejlesztésére, kiemelten a következő
értékek tekintetében: emberszeretet, lelkiismeretesség, igazságérzet, megbocsátani
tudás, türelem, együttérzés, önzetlenség, áldozatkészség, együttműködési készség,
önismeret, önfegyelem és felelősségvállalás.
− Törekedjék a hibák megelőzésére, kijavítására.
− Mindenkor mutasson példát a nemzetiségi hagyományok, valamint ez emberek
megbecsülésében, az ünnepek tiszteletben tartásában.
− Politikai szerepvállalásait, nézeteit időben és térben határozottan különítse el a nevelő
munkájától.
− Fejlessze nevelői készségeit, szaktudását. Legyen nyitott az újra, törekedjék a
folyamatos fejlődésre.
− A pedagógus kérjen segítséget munkatársaitól minden olyan helyzetben, amelynek
megoldásával kapcsolatban kétségek merülnek fel benne.
− Felkészülten vegyen részt a nevelési és egyéb intézményi dokumentumok
megalkotásában, elfogadásában és érvényesítésében.
− Tartsa be a nevelés terén alkalmazandó jogszabályokat.
− Szolgáljon mintául a rábízott gyermekek, tanulók számára. Megjelenése, öltözködése
legyen mindig kulturált, ápolt és mértéktartó.
− Törekedjen arra, hogy nevelő-oktató munkája példaértékű legyen, a rábízott gyermekek
testi, lelki és erkölcsi fejlesztését pozitív példamutatásával segítse.
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− Munkáját magas színvonalon, pontosságra, lelkiismeretességre, elfogulatlanságra
törekedve, alaposan felkészülve végezze.
− Hivatása gyakorlása során az egyéni bánásmódot, a tehetségfejlesztést, a tájékoztatást
és értékelést mindenkor a másik személy tiszteletben tartásával, szeretettel, ugyanakkor
objektíven valósítsa meg.
− Az intézménybe érkező szülőkkel, vendégekkel szemben udvariasan viselkedjen,
segítse őket, ezzel erősítve az intézmény jó hírét.

5. Az intézmény közösségei és működésük
5.1.

Gazdasági egység

A szervezeti egység által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírása
Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egység.
Vezetése, irányítása a gazdasági vezető feladata. Ellátja a költségvetési tervezéssel, az
előirányzat-felhasználással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével és
használatával,
üzemeltetéssel,

a

beszámolással,
fenntartással,

munkaerő-gazdálkodással

működtetéssel,

a

és

bérgazdálkodással,

könyvvezetéssel

és

az

beszámolási

kötelezettséggel, az adatszolgáltatással, valamint a gazdasági folyamatokba beépített belső
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Szervezi az épületek szükség szerinti felújítását, az
általános karbantartást és az egyéb segédmunkálatokat.
Működésre vonatkozóan pénzügyi, gazdasági szabályozók az irányadóak.
A kiadványozási (aláírási) jogkörgyakorlása
Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok
kivételével egymagában ír alá. Tartós távolléte vagy akadályozatása esetén az azonnali vagy
sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat (gazdasági, munkáltatói ügyekben) a gazdasági
vezető szakmai ügyekben az igazgató helyettes írja alá.
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az
aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. A két aláíró közül az egyik a
gazdasági vezető. Tartós akadályoztatása esetén az ellenjegyző a gazdasági ügyintéző.
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Pénzfelvétel, banki forgalom körében, csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez
bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges
Az intézmény egységeiben az alapító okiratban meghatározott bélyegzőket lehet használni, a
bélyegző használatára az igazgató által feljogosított személyeknek.
Cégszerű aláírásra jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezető.
A szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét
A feladat- és hatáskörök leírását az Szervezeti és működési szabályzat 4.2. illetve 8. pontjai
tartalmazzák.
A szervezeti egységen belüli helyettesítés rendje
A helyettesítés rendjét az intézmény Gazdálkodási szabályzata tartalmazza.
A szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának
módját, szabályait
A kapcsolattartás módja: irányultsága szerint lehet szervezeten belüli és szervezeten kívüli.
Jellege szerint megkülönböztetünk funkcionális és tanácskozási kapcsolattartást.
a) Szervezeten belüli kapcsolattartás módja:
Funkcionális:
-

belső szervezeti egységekkel történő kapcsolattartás (személyes, telefonon történő,
időpont egyeztetés stb.)

-

egymásra épülő munkafolyamatokat végzők folyamatos szóbeli egyeztetése.

Tanácskozási:
-

vezetői értekezlet;

-

dolgozói értekezlet;

-

egyeztetés, tanácskozás stb.

b) Szervezeten kívüli kapcsolattartás módja:
Funkcionális:
-

pályázat készítőkkel történő kapcsolattartás (személyes, telefonon történő stb.)

-

adatszolgáltatás Kincstár részére;

-

költségvetés, beszámoló elkészítésében résztvevők folyamatos konzultációja stb.

Tanácskozási:
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-

képviselő-testületi üléseken való részvétel;

-

szakmai előadásokon, megbeszéléseken való részvétel;

-

intézményekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal történő egyeztetések stb.

A szervezeten belüli, illetve a szervezeten kívüli kapcsolattartás során az intézményekkel
kapcsolatos fontosabb egyeztetésekről jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni.

5.2.

Az alkalmazotti közösség

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott
közösségi képviselők segítségével – az igazgató fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző
formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja
az együttműködést.
A kapcsolattartás formái különösen értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések,
intézményi gyűlések. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az éves
munkatervben kell meghatározni, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.
A különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó
napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által
delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az igazgató – a jogszabályban előírtaknak megfelelően
hívja össze, vagy ha az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor.
Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai alkalmazottak jogait és kötelességeit,
juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok
(elsősorban a Munka Törvénykönyve, a Kjt., az Nkt., illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek
alkotják).

5.3.

Az intézmény nevelőtestülete

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.
A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő
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alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű
pedagógiai asszisztens. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
A nevelőtestület legfontosabb feladatai
A pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, – ezáltal a tanulók magas
színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A
nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban.
A nevelőtestület döntési jogköre
− a pedagógiai program elfogadása,
− az SZMSZ és a házirend elfogadása,
− a tanév munkatervének jóváhagyása,
− átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,
− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,
− a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
− az intézményvezetői programok szakmai véleményezése,
− a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
− a diákönkormányzat működésének jóváhagyása,
− saját feladatainak és jogainak részleges átruházása.
A nevelőtestület véleményezési joga
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét:
− a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,
− az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
− az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt,
− a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló
pénzeszközök felhasználásának megtervezésében,
− a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,
− az iskolai felvételi követelmények meghatározásában,
− külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
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A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezleteket tart. Az értekezletek tervezhető
részét az intézmény éves munkatervében kell rögzíteni.
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorlók
képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben az óraadó
tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.
A tanév tervezett értekezletei az alábbiak:
Intézményi szinten:
− tanévnyitó értekezlet;
− tanévzáró értekezlet;
− félévi és év végi osztályozó értekezlet;
− őszi nevelési értekezlet;
− tavaszi nevelési értekezlet;
− félévi értékelő értekezlet.
Össznevelőtestületi értekezletet kell összehívnia az igazgatónak:
− ha a nevelőtestület egyharmada, vagy
− ha az iskolai szülői szervezet, vagy
− ha az iskolai diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását.
A nevelőtestület határozatképessége
A nevelőtestület döntéseit, határozatait - a jogszabályban megfogalmazottak kivételével - nyílt
szavazással és egyszerű többséggel hozza. Személyi kérdésekben a nevelőtestület titkosan
dönthet. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A nevelőtestület
határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület
szavazatszámláló bizottságot választ tagjai közül. A nevelőtestületi értekezletről tartalmi
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a
nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott
iratanyagába kerülnek, határozati formában.
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6. A szakmai munkaközösségek
Nkt. 71. § „Egy nevelési oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható
létre”.
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára, annak
tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre.
Az intézmény szakmai munkaközösségei az alábbiak:
− román nyelv és irodalom (5-8. évf.; 9-12. évf.);
− magyar nyelv és irodalom;
− természettudományi;
− alsó tagozatos munkaközösség;
− osztályfőnöki munkaközösség;
− kollégiumi munkaközösség.
A szakmai munkaközösség tevékenységének irányítására, koordinálására háromévenként a
munkaközösség javaslata alapján az intézményvezető munkaközösség-vezetőt bíz meg.

6.1.

A szakmai munkaközösségek feladatai

− fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát;
− javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai
előirányzatainak felhasználására,
− szervezi a pedagógusok továbbképzését,
− támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját,
− felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét,
− összeállítja a vizsgák (érettségi-, különbözeti-, osztályozó-, javító-, helyi- stb.) feladatait
és tételsorait,
− pályázatokat és a tanulmányi versenyeket szervez;
− végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat.
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6.2.

A szakmai munkaközösség-vezető feladatai

− irányítja a munkaközösség tevékenységét;
− felelős a szakmai munkáért;
− értekezleteket hív össze;
− bemutató foglalkozásokat szervez;
− elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez
igazodó tanmeneteit;
− ellenőrzi: – a munkaközösségi tagok szakmai munkáját,– munkafegyelmét,– a
tanmenetek szerinti előrehaladást és annak eredményességét;
− hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé;
− összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves
munkaprogramját;
− beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről;
− javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi
tagok jutalmazására, kitüntetésére;
− képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül is;
− elbírálja, és jóváhagyásra javasolja az érettségi vizsga tételsorait.
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7. A pedagógusok pedagógiai és adminisztratív
feladatainak szabályozása
Cél: a diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű tanítása, sokoldalú
fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a Pedagógiai program követelményei
szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni képességfejlesztés, a kötelességtudat és
kulturált viselkedés elsajátíttatása, valamint az identitástudat fejlesztése, a román nyelv és
kultúra ápolása. A helyi szín megőrzése a két nép, az európai és az egyetemes kultúra
kontextusában.

7.1.

A pedagógus feladatköre – tanító

A munkakör célja
Az iskola alsó tagozatán az alapvető feladat a gyermekek iskolai életre szocializálása,
kötelességtudatuk és feladattartásuk kialakítása, az alapkészségek fejlesztése; az egészséges
életmódnak

megfelelő

szokások,

követelmények

megismertetése,

gyakoroltatása

a

gyermekekkel; a tanulók életkornak megfelelő foglalkoztatása a Nemzeti alaptanterv és az
iskola pedagógiai programjának szellemében.
A tanító tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. A
kiemelt célok között szerepel az intézmény vállalt értékrendjének közvetítése, az egyéni
képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása, valamint az
identitástudat fejlesztése, a román nyelv és kultúra ápolása.
Részletes szakmai feladatok
−

Osztályában a tantárgyfelosztásban meghatározott tantárgyakat tanítja / napközis
foglalkozásokat tartja.

−

Kötelessége az éves munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása.

−

Tanév elején a kerettantervek, helyi tantervek alapján tanmeneteket készít.

−

A tanítási órákon az intézmény pedagógiai programjában meghatározott mérték szerint
alkalmazza a román, illetve a kétnyelvű oktatási formát.

−

Felkészül a tanórákra és a napközi foglalkozásokon végzett tevékenységekre (pl.:
tematikus tervekkel, óravázlatokkal, a tanulási módszerek kiválasztásával, a tanulási
környezet kialakításával).
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−

Napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb feladatokat az osztályában
tanító pedagógusokkal és a napközis pedagógus kollégával/kollégákkal. Kijelöli a
tanulandó leckéket és a házi feladatokat.

−

Segítő szándékkal és türelemmel vezeti át a tanulókat az óvoda játékközpontú
tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.

−

Biztosítja a tanulók nyugodt órai munkáját, pozitív légkört alakít ki az osztályában.

−

A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve változtatja.
Az ültetési rendnél, ha indokolt, figyelembe veszi a szülő kérését is.

−

Pedagógiai munkája során felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát,
hatékony tanulómegismerési technikákat alkalmaz.

−

Fegyelmez és konfliktushelyzeteket kezel, formálja a tanulók egymás közötti kapcsolatait,
és törekszik a hibás magatartásformák kijavítására.

−

Köteles tanórája előtt legalább 15 perccel megjelenni az iskolában, óráit pontosan kezdeni
és megtartani.

−

Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek, valamint a
Nat kulcskompetenciák komplex fejlesztését, kiemelten a román nyelv elsajátítása során.

−

Audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket, taneszközöket gyűjt, válogat vagy készít.
Nevelő-oktató munkájában lehetőség szerint alkalmazza az intézményi IKT eszközöket.

−

Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével (motiválással),
az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek folyamatos fejlesztésével adja át.

−

A tanuló kíváncsiságára és érdeklődésére építve fejleszti a tanulóban a felelősségtudatot, a
kitartás képességét, és előmozdítja érzelemvilágának gazdagodását.

−

Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat – és problémamegoldáshoz, megalapozza a
tanulási szokásokat.

−

Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – elsajátítsa a helyi
tanterv követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő
ismereteket.

−

Tanóráin a differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő gyakorló
feladatokkal szolgálja. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal egyéni formában
délutánonként foglalkozik, segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel való megküzdés
folyamatában.
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−

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, a kimagasló teljesítményű tanulók
tehetségét fejleszti (szakkör, tanulmányi verseny, stb.). Felkészíti és kíséri a diákokat a
tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre és a sport rendezvényekre, tanulmányi
kirándulásokra, erdei iskolába.

−

Kiemelt feladat a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése. Ezen esetekben állandó,
együttműködő kapcsolatot kell tartani a fejlesztést végző gyógypedagógussal és az
osztályfőnökkel. A jogszabályok által előírt esetekben fejlesztési tervet kell készíteni. Az
érintett gyermekek szakszerű támogatása érdekében meg kell ismerkednie az ide
vonatkozó szakirodalommal.

−

A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal a házirendnek megfelelően előre
közli.

−

Rendszeresen ellenőrzi a tanulók teljesítményét, az osztály magatartását és szorgalmát,
objektíven és indoklással értékel. Az eredményekről rendszeresen tájékoztatja a szülőket a
tájékoztató füzeten keresztül.

−

Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi
méltóságukat.

−

Felelős azért, hogy a tanulók a tanórák közötti szünetekben egészséges körülmények között
kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő időt töltsenek szabad levegőn való
mozgással is.

−

Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, megteszi a szükséges
intézkedéseket (közreműködik a baleseti jegyzőkönyv elkészítésében).

−

Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő, iskolaorvos és
fogorvos munkáját.

−

Foglalkozik a veszélyeztetett, a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel, egyeztetve a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, az iskolapszichológussal, az igazgatóval és
igazgatóhelyettessel.

−

Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti reggeli és óraközi felügyeletet, a vezetők
utasítására helyettesít, megbízása alapján ellát különböző feladatokat (pl. osztályfőnökség;
munkaközösség vezetés).

−

Amennyiben munkáját betegsége, vagy váratlanul felmerült alapos indok miatt a
megszabott időben nem tudja megkezdeni, erről az intézményvezetőt, vagy helyettesét
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időben értesíti. Távolmaradás esetén a szükséges dokumentumokat /tankönyv, tanmenet,
feladatlapok stb./ időben a helyettesítő rendelkezésére bocsátja.
−

Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében és
megvalósításában aktív szerepet vállal, rendszeresen felkészíti a gyerekeket román nyelvű
ünnepi műsorok bemutatására. Jelen van az intézményi programokon, és beosztás alapján
felügyel.

−

Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő kétnyelvű (magyar-román)
adminisztrációt: vezeti az osztálynaplót, csoportnaplót, beírja az érdemjegyeket, megírja a
bizonyítványokat, bizonyítvány pótlapokat, törzskönyveket, vezeti a tanulók jelenlétével,
hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást, stb.

−

A fogadóórákon fogadja a szülőket, ahol tájékoztatja őket a tantárgyi követelményekről, a
tanulók előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. Együttműködik a szülőkkel a felmerülő
kérdésekben, problémákban. Szükség esetén kéréseket, észrevételeket közvetít az
iskolavezetés felé.

−

Tájékoztatja a szülőket az iskolában használatos taneszközökről, szükség szerint részt vesz
a tankönyvek kiosztásában, meghatározza a szükséges füzetek és íróeszközök körét.

−

Szervezőmunkát végez a szülői szervezet megalakításában. Az arra alkalmas és vállalkozó
szülőket bevonja a tanulmányi munka és a szabadidős foglalkozások, kirándulások,
táborozások megszervezésébe.

−

A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai
értékelési rendszerről.

−

Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja
felettesei utasításait, szakszerűen végrehajtja a beosztás szerinti feladatokat és az egyéb
pedagógusi teendőket.

−

A tanító kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása, az új
tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás. Hazai és romániai
továbbképzéseken vesz részt.

−

Kötelességtudóan kapcsolódik be a pedagógusok előmeneteli rendszerébe és a minősítési
eljárásba.

−

Tevékenyen részt vesz az alsós és osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a
bázisintézményi programokon.
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−

Részt vesz a tantestület munkájában (üléseken, nevelési értekezleteken, éves munkaterv
összeállításában, statisztikai adatok gyűjtésében).

−

Bemutató órákat tart, főiskolai hallgatókat mentorál, részt vesz az alsó tagozat önértékelési
feladataiban.

−

Levezeti és felügyeli az osztályozó, javító, különbözeti és egyéb vizsgákat, tanítás nélküli
munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.

−

Napközis és tanulószobai nevelőként foglalkozási tervet készít, segítséget nyújt a
felkészüléshez, ellenőrzi és láttamozza a házi feladatok elkészítését, tanulási módszerekkel
ismerteti meg a tanulókat, felügyeli a gyermekek étkeztetését, számon tartja tanulói tanórán
kívüli elfoglaltságait.

7.2.

A pedagógus feladatköre – tanár

Cél: a diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű tanítása, nevelése, sokoldalú
fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a Köznevelési törvény és az intézmény
pedagógiai programjának követelményei és előírásai szerint.

A tanár tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. A
kiemelt célok között szerepel az intézmény vállalt értékrendjének közvetítése, az egyéni
képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása, valamint az
identitástudat fejlesztése, a román nyelv és kultúra ápolása.
Részletes szakmai feladatok
−

A képesítésének és szakjának megfelelő oktató- és nevelőmunkáját az iskola
tantárgyfelosztásában

meghatározott

órák

ellátásával

végzi.

Emellett

napközis/tanulószobai feladatokat is ellát, ha indokolt.
−

Tanév elején a kerettantervek, helyi tantervek alapján tanmeneteket készít, melyek alapján
felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja a tanítási órákat és egyéb foglalkozásokat.
A tanmeneteket a munkatervben meghatározott határidőre készíti el, melyeket a
jóváhagyással megbízott személlyel engedélyeztet.

−

Tervszerűen felkészül a tanórákra (pl.: tematikus tervekkel, óravázlatokkal, a tanulási
módszerek kiválasztásával).

−

A tanítási órákon az intézmény pedagógiai programjában meghatározott mérték szerint
alkalmazza a román, illetve a kétnyelvű oktatási formát.
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−

A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében,
gyakorolja a nevelőtestület tagjaként megillető jogait és kötelességeit.

−

Kötelessége az éves munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeleti és
helyettesítési teendők ellátása.

−

Közreműködik az éves munkatervben meghatározott rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában.

−

Köteles tanórája előtt legalább 15 perccel megjelenni az iskolában, óráit pontosan kezdeni
és megtartani.

−

A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg, figyelemmel kíséri
a tanulók egyéni fejlődését; fejlesztő képességeiket, személyiségüket.

−

Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal. Informálja az osztályfőnököt a
gyermekek teljesítményéről, magatartásáról, szorgalmáról, a felmerülő problémákról.

−

Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – elsajátítsa a helyi
tanterv követelményeiben meghatározott készségeket, a képességeinek megfelelő
ismereteket.

−

Kiemelt feladat a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése. Ezen esetekben állandó,
együttműködő kapcsolatot kell tartani a fejlesztést végző gyógypedagógussal és az
osztályfőnökkel. A jogszabályok által előírt esetekben fejlesztési tervet kell készíteni. Az
érintett gyermekek szakszerű támogatása érdekében meg kell ismerkednie az ide
vonatkozó szakirodalommal.

−

Tanóráin a differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő gyakorló
feladatokkal szolgálja. A felzárkóztatásra szoruló tanulókat, délutánonként, meghatározott
óraszámban korrepetálja, és segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel való megküzdés
folyamatában.

−

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, a kimagasló teljesítményű tanulók
tehetségét fejleszti (szakkör, tanulmányi verseny, stb.). Felkészíti és kíséri a diákokat a
tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, tanulmányi kirándulásokra.

−

A tananyag megtanítására, feldolgozására, megbeszélésére, gyakoroltatására törekedve
vezeti a tanórákat, koordinálva az osztály működését.

−

Audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket, taneszközöket gyűjt, válogat vagy készít.
Nevelő-oktató munkájában lehetőség szerint alkalmazza az intézményi IKT eszközöket.
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−

A tanulók füzeteit, munkafüzeteit rendszeresen ellenőrzi.

−

A házi feladatokat rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hibákat kijavítja, vagy a közös
ellenőrzés során a tanulókkal kijavíttatja.

−

Előkészíti, összeállítja a tananyag elsajátítását ellenőrző kérdéseket, feladatokat,
feladatsorokat.

−

Ellenőrzi és értékeli a tanulói munkát, a tananyag elsajátítását szóbeli és írásbeli feleletek,
illetve témazárók, dolgozatok útján. Objektíven, igazságosan és indoklással értékel.

−

A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal a házirendnek megfelelően
előre közli. A dolgozatokat a meghatározott időre kijavítja.

−

A tanulók osztályzatait az osztálynaplóban, csoportnaplóban folyamatosan vezeti.

−

Fegyelmez és konfliktushelyzeteket kezel, formálja a tanulók egymás közötti kapcsolatait,
és törekszik a hibás magatartásformák kijavítására.

−

Osztályfőnöki / napközis csoportvezetői / tanulószoba vezetői feladatokat is elláthat.

−

Napközis és tanulószobai nevelőként foglalkozási tervet készít, segítséget nyújt a
felkészüléshez, ellenőrzi és láttamozza a házi feladatok elkészítését, tanulási módszerekkel
ismerteti meg a tanulókat, felügyeli a gyermekek étkeztetését, számon tartja tanulói tanórán
kívüli elfoglaltságait.

−

Pontosan elvégzi a pedagógus/osztályfőnök, csoportvezető beosztással összefüggő
kétnyelvű (magyar-román) adminisztrációt: vezeti az osztálynaplót, csoportnaplót,
szakköri naplót, beírja az érdemjegyeket, megírja a bizonyítványokat, törzskönyveket,
vezeti a tanulók hiányzását, statisztikát készít stb.

−

Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti reggeli és óraközi felügyeletet, a vezetők
utasítására helyettesít, megbízása alapján ellát különböző feladatokat (pl. munkaközösség
vezetés, diákönkormányzat támogatása, segítése, szakkörök és sportkörök vezetése).

−

Kapcsolatot tart a szülőkkel (pl.: szülői értekezlet, fogadóóra). Rendszeresen tájékoztatja a
szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről. Szükség esetén kéréseket, észrevételeket
közvetít az iskolavezetés felé.

−

Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi
méltóságukat.

−

Biztosítja a tanórai rendet és fegyelmet, ismeri az intézmény házirendjét, betartja és
betartatja azt a tanulókkal is.
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−

Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, megteszi a szükséges
intézkedéseket (közreműködik a baleseti jegyzőkönyv elkészítésében).

−

Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő, iskolaorvos és
fogorvos munkáját. Gyerekkíséretet lát el.

−

Foglalkozik a veszélyeztetett, a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel, egyeztetve a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, az iskolapszichológussal, az igazgatóval és
igazgatóhelyettessel.

−

Amennyiben munkáját betegsége, vagy váratlanul felmerült alapos indok miatt a
megszabott időben nem tudja megkezdeni, erről az intézményvezetőt, vagy helyettesét
időben értesíti. Távolmaradás esetén a szükséges dokumentumokat /tankönyv, tanmenet,
feladatlapok stb./ időben a helyettesítő rendelkezésére bocsátja.

−

Részt vesz az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. (Ünnepélyek,
megemlékezések, sport, szabadidős és egyéb tevékenységek). Bekapcsolódik a
bázisintézményi programokba.

−

Közreműködik a tankönyvek kiválasztásában, tankönyvlistáját határidőre összeállítja,
leadja.

−

Az utolsó tanítási óra, illetve a délutáni foglalkozások után gondoskodik arról, hogy a
tanulók rendben hagyják a tantermeket.

−

Tanítási órák után köteles a naplót a nevelői szobában a kijelölt helyre elhelyezni.

−

Rendben tartja a rábízott taneszközöket.

−

Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja
felettesei utasításait, szakszerűen végrehajtja a beosztás szerinti feladatokat, és az egyéb
pedagógusi teendőket.

−

A tanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása, az új
tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás. Hazai és romániai
továbbképzéseken vesz részt.

−

Kötelességtudóan kapcsolódik be a pedagógusok előmeneteli rendszerébe és a minősítési
eljárásba.

−

Bemutató órákat tart, főiskolai hallgatókat mentorál, részt vesz a felső tagozat önértékelési
feladataiban.

−

Levezeti és felügyeli az osztályozó, javító, különbözeti és egyéb vizsgákat, tanítás nélküli
munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.
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7.3.

A kollégiumi nevelőtanár feladatköre

Alapvető feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel, felelősséggel, önállósággal és
céltudatosan válassza ki, és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő hatásokat és
lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú kibontakoztatása érdekében.
A pedagógus munkakör keretében ellátandó feladatok:
−

Közreműködik

a

kollégium

közösségeinek

kialakításában,

munkaprogramjuk

összeállításában.
−

Felelős

a

kollégium

tanulóinak

erkölcsi

fejlődéséért,

tanulmányi

munkájáért,

művelődéséért, kulturált és egészséges életmódjáért. Gondoskodik számukra a szükséges
tanulmányi segítségről (korrepetálás, kikérdezés, tanulás módszertani segítség, írásbeli
házi feladat ellenőrzés), az életpályára való felkészítésről.
−

Kötelessége pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános műveltséget fejleszteni.
Továbbképzéseken vesz részt. Közreműködik a kollégium éves munkatervének
összeállításában.

−

Megismerkedik a tanulók családi körülményeivel, a szülőkkel (gondviselőkkel) folyamatos
kapcsolatot tart fenn.

−

Segíti és támogatja az általa irányított csoport önkormányzati szerveit, azok tervező,
szervező, irányító, ellenőrző munkáját, az öntevékenység kibontakoztatását, az
érdekvédelmi feladatok végrehajtását.

−

Az intézmények éves munkaprogramjára épülő és a helyi sajátosságokat figyelembe vevő
módon tervezi a tanév nevelőmunkáját, a gondozására bízott közösség nevelését.

−

Foglalkozási tervét minden tanév szeptember 30-ig elkészíti, és szakmai konzultáció
keretében a kollégium vezetőjével megbeszéli.

−

A kollégium vezetőjével egyeztetett előzetes terv alapján rendszeres kapcsolatot tart a
tanulók iskolai osztályfőnökével, szaktanáraival. Tapasztalatairól tájékoztatót ad az iskolai
tantestület tagjainak. Információkat ad az osztályfőnököknek a magatartás és szorgalom
minősítésének kialakításához, felkérésre részt vesz az iskolai osztályozó konferenciákon.

−

A tanulók személyiségének fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri. Észrevételeit az
általa választott formában úgy rögzíti, hogy azt bármikor használni tudja, s annak alapján
konkrét jelentést tudjon adni a tanulóról. Megfigyeléseit, tapasztalatait egyezteti a tanulók
osztályfőnökeivel.
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−

Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi. A
foglalkozásokra

felkészül,

és

elvégzi

a

munkájához

tartozó

adminisztrációt.

(Nyilvántartások, foglalkozási napló, statisztikai adatok összeállítása stb.)
−

Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, a diákok
ápoltságát, a személyi tulajdonukat képező tárgyak rendben tartását.

−

Gondoskodik a betegek betegszobában történő elhelyezéséről, megfelelő ellátásukról.

−

Az intézmény igazgatója és a kollégiumvezető által meghatározott beosztás szerint ügyeleti
és készenléti szolgálatot teljesít. Szükség esetén az iskolai felügyelet ellátásában is részt
vesz, helyettesít a jogszabályban meghatározott külön díjazás ellenében.

−

Személyi adataiban és lakcímében történt változásokat köteles bejelenteni.

−

Valamely beosztás szerinti foglalkozás elhagyására, elcserélésére legalább egy nappal
előbb bejelentési kötelezettséggel tartozik (kollégiumvezető, igazgató vagy helyettese). Ha
munkáját valamely oknál fogva a meghatározott időben nem tudja elkezdeni,
haladéktalanul köteles azt az intézmény vezetőjének vagy a kollégiumvezetőnek jelenteni.

−

Anyagi felelősséggel tartozik a gondozására bízott eszközök, gépek, egyéb felszerelések
épségéért, a rábízott tárgyak szabályos kezeléséért.

−

Szervezi és irányítja a tanulók étkeztetését a kollégiumban, illetve az iskola ebédlőjében.
Javaslatot tesz a heti étrend összeállítására. Étkeztetéssel kapcsolatos észrevételeiről
tájékoztatja az intézet gazdasági vezetőjét, adott esetben operatív intézkedést tesz.

−

Közreműködik az ágyneműcserénél a kollégiumvezető intézkedései szerint.

−

Közreműködik a kollégium és az iskola éves munkatervében szereplő rendezvényeken,
nevelőtestületi értekezleten, egyéb a neveléssel kapcsolatos rendezvényeken.

−

A kollégiumi nevelőtanári munkán túl segíti a gimnáziumi és a kollégiumi
diákönkormányzat működését, mindennapi tevékenységét.

7.4.

Az osztályfőnök feladatai

Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az
intézmény igazgatója bízza meg.
Az osztályfőnök szerepe
− Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét.
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− Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés
tényezőit figyelembe véve.
− Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
− Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat.
− Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a
tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel.
− Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
− Különös gondot fordít az SNI-s hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók segítésére, probléma esetén értesíti az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősét.
− Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
− Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat.
− Az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről. Kéthavonta ellenőrzi az osztálynapló és tájékoztató füzet
érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetből hiányzó jegyeket).
− Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását).
− Saját hatáskörében - indokolt esetben a szülő kérésére - évi 3 nap távollétet engedélyezhet
osztálya tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását.
− Gondoskodik arról, hogy osztálya tanulói részt vegyenek a kötelező orvosi vizsgálaton.
− Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
− Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére,
büntetésére.
− Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a
kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét.
− A nevelő munkájához tanmenetet készít.
− Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzását, és megteszi a szükséges, törvény által előírt
intézkedéseket.
− Szervezi az osztályszintű rendezvényeket (színházlátogatás, tanulmányi kirándulás stb.)
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8. Munkaköri leírás minták
1.

Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik.

2.

A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk:
a) A munkakörrel kapcsolatos adatok
- a dolgozó neve,
- munkaköre,
- beosztása,
- heti munkaideje,
- pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma,
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése,
- a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése,
- a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése.
b)

A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül
- a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
- az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
- az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és feladatok,
- a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és feladatok,
- az ellenőrzés, értékelés feladatai,
- a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai,
- a dolgozó sajátos munkakörülményei.

c) A munkaköri leírás hatályba léptetése
- a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma,
- az igazgató aláírása,
- a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről.
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8.1.

Pénzügyi ügyintéző munkaköri leírása

Munkaköre:

pénzügyi ügyintéző (gazd. vez. helyettes)

Közvetlen felettese: az igazgató
Tevékenységéért az ügyrendben meghatározott feladatok ellátásáért közvetlenül a
gazdaságvezetőnek felelős.
A gazdasági vezető távolléte esetén helyettesítési feladatokat lát el.
Az alábbi főkönyvi és analitikus könyvelési feladatokat látja el:
−

Nyitó- és zárómérleg, évi nyitások és zárások elvégzése, mérleghelyesbítés.

−

Egyeztetés

havonta

a

főkönyvi

kivonat,

és

minden

analitikus

nyilvántartás

összehasonlításával.
−

Folyamatosan ellenőrzi a főkönyvhöz kapcsolódó összes analitikus nyilvántartást.

−

Az év végi zárási munkálatokat előkészíti.

−

Részt vesz az év végi beszámolók elkészítésében.

−

A beérkező számlákat nyilvántartásba veszi, kiegyenlíti, a kiegyenlített számlákat
kontírozza és könyveli.

−

A kimenő számlák nyilvántartásba vétele.

−

Információ szolgáltatás szükség szerint.

−

Levelezés, ügyiratok intézése költségvetéssel összefüggésben.

−

Függő bevételek és kiadások nyilvántartása.

−

Energia felhasználás nyilvántartása.

−

Havonta, negyedévente elkészíti az aktuális bevallásokat (SZJA és járulék bevallás,
statisztika, ÁFA bevallás stb.). A jelentéseket továbbítja a MÁK, a KSH, az
Egészségbiztosítási Pénztár és az NAV felé).

−

Elvégzi a pénztár-ellenőrzési feladatokat.

−

A munkák menete során a gazdasági csoport dolgozói a folyamatos működés érdekében
egymást helyettesítik.

−

Részt vesz a pályázatok megírásában, nyertes pályázatok esetén a pénzügyi vezető
feladatait ellátja

−

Beosztása alapján a pályázat sikeres megvalósítása érdekében hatékonyan együttműködik

Az igazgató fenntartja a jogot a munkaköri leírás szükségszerű módosítására, kiegészítésére.
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Gyula, _______ év ____ hó ___ nap

___________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap
___________________
munkavállaló

8.2.

Pénzügyi, munkaügyi ügyintéző, pénztáros munkaköri leírása

Munkakör: pénzügyi, munkaügyi ügyintéző, pénztáros
Munkaidő: 40 óra/hét
Munkaügyi feladatait a gazdasági vezető közvetlen irányítása mellett, az iskola igazgatójával
együttműködve végzi.
Feladatok:
− alapvető feladata az intézmény dolgozóinak munkaügyi feladatainak ellátása
− átsorolások, szabadság nyilvántartás, mozgóbérek, nem rendszeres szem. juttatások a
KIRA rendszerben történő feladása és számfejtése
− előállítja a munkaügyi okiratokat az Igazgató utasításának megfelelően
− munkavállalók kinevezését és megszüntetésének dokumentálását elvégzi
− dolgozók utazási kedvezményre jogosító igazolásokat kiállítja, nyilvántartja és kiadja
− az intézmény dolgozói részére elkészíti a jövedelemigazolásokat és átadja azokat
− elkészíti a megbízási szerződéseket az oktatással kapcsolatosan
− pénztári funkciót lát e.
− iktatja a bejövő készpénzes számlákat
− felelős az általa kezelt pénzeszközökről
− gondoskodik a kimenő számlák elkészítéséről
− ellátja az intézmény tanulóinak étkezéssel kapcsolatos feladatokat (étk. térítési díj
beszedése, megrendelés, étkezési napok, étkezési hozzájárulás és az étkezők
nyilvántartása)
− kapcsolatot tart fenn a Gyulakonyka Kft-vel, a MÁK-kal
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− ellátja a munkaügyi iratkezelési feladatait
Az igazgató fenntartja a jogot a munkaköri leírás szükségszerű módosítására, kiegészítésére.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap

___________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap
___________________
munkavállaló

8.3.

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása

Alapvető feladata, hogy felelősséggel, önállósággal és céltudatosan válassza ki és használja fel
a kollégiumi élet által biztosított lehetőségeket a fiatalok lakhatási, együttélési körülményeinek
kialakításában, fenntartásában.
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
− Közreműködik a kollégium közösségeinek programjaiban, rendezvényein.
− Beosztása szerint felügyeli a kollégium tanulóit. A szilenciumi foglalkozások alatt
biztosítja számukra a szükséges segítséget, ellenőrzi az írásbeli házi feladatok
elkészítését.
− Segíti és támogatja az általa felügyeltek hasznos szabadidő-eltöltését, az öntevékenység
kibontakoztatását, az érdekvédelmi feladatok végrehajtását.
− A

tanulók

személyiségének

fejlődését

folyamatosan

figyelemmel

kíséri.

Megfigyeléseit, tapasztalatait egyezteti a tanulók osztályfőnökeivel.
− Megismerkedik a tanulók családi körülményeivel, a szülőkkel (gondviselőkkel)
folyamatos kapcsolatot tart fenn.
− Az iskola tornatermében a kollégisták számára esténként sportfoglalkozásokat tart.
− Az intézmény éves munkaprogramjára épülő és a helyi sajátosságokat figyelembe vevő
módon tervezi a gondozására bízott közösség nevelését. Foglalkozási tervét minden
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tanév szeptember 30-ig elkészíti, és szakmai konzultáció keretében a kollégium
vezetőjével megbeszéli.
− A kollégium vezetőjével egyeztetett előzetes terv alapján rendszeres kapcsolatot tart a
tanulók iskolai osztályfőnökével, szaktanáraival. Tapasztalatairól tájékoztatót ad az
iskolai tantestület tagjainak. Információkat ad az osztályfőnököknek a magatartás és
szorgalom minősítésének kialakításához, felkérésre részt vesz az iskolai osztályozó
konferenciákon.
− Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi. A
sportfoglalkozásokra felkészül, és elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt.
(Nyilvántartások, foglalkozási napló, statisztikai adatok összeállítása stb.).
− Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, a diákok
ápoltságát, a személyi tulajdonukat képező tárgyak rendben tartását.
− Gondoskodik a betegek betegszobában történő elhelyezéséről, megfelelő ellátásukról.
− Az intézmény igazgatója és a kollégiumvezető által meghatározott beosztás szerint
ügyeleti szolgálatot teljesít. Szükség esetén az iskolai felügyelet ellátásában is részt
vesz, helyettesít a jogszabályban meghatározott külön díjazás ellenében.
− Személyi adataiban és lakcímében történt változásokat köteles bejelenteni.
− Valamely beosztás szerinti foglalkozás elhagyására, elcserélésére legalább egy nappal
előbb bejelentési kötelezettséggel tartozik (kollégiumvezető, igazgató vagy helyettese).
Ha munkáját valamely oknál fogva a meghatározott időben nem tudja elkezdeni,
haladéktalanul köteles azt az intézmény vezetőjének vagy a kollégiumvezetőnek
jelenteni.
− Anyagi felelősséggel tartozik a gondozására bízott eszközök, gépek, egyéb felszerelések
épségéért, a rábízott tárgyak szabályos kezeléséért.
− Szervezi és irányítja a tanulók étkeztetését a kollégiumban, illetve az iskola
ebédlőjében. Étkeztetéssel kapcsolatos észrevételeiről tájékoztatja az intézet gazdasági
vezetőjét, adott esetben operatív intézkedést tesz.
− Közreműködik az ágyneműcserénél a kollégiumvezető intézkedései szerint.
− Közreműködik a kollégium és az iskola éves munkatervében szereplő rendezvényeken,
nevelőtestületi értekezleten, egyéb a neveléssel kapcsolatos rendezvényeken.
Az igazgató fenntartja a jogot a munkaköri leírás szükségszerű módosítására, kiegészítésére.
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Gyula, _______ év ____ hó ___ nap

___________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap
___________________
munkavállaló

8.4.

Gyermekfelügyelő munkaköri leírása

Alapvető feladata, hogy felelősséggel, önállósággal és céltudatosan válassza ki és használja fel
a kollégiumi élet által biztosított lehetőségeket a fiatalok lakhatási, együttélési körülményeinek
kialakításában, fenntartásában.
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
-

Kollégiumban lakó lányok éjszakai felügyelete.

-

Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi:
22.00 és 6.00 óra között éjszakai műszakban, megszakítás nélküli munkarendben

-

Felelős azért, hogy a gyermekek és a fiatalok felügyelet nélkül ne maradjanak.

-

Érvényesíti a házirendnek és napirendnek betartását.

-

Beosztása szerint felügyeli a kollégium tanulóit.

A tanulók esetleges éjszakai

viselkedését figyelemmel kíséri, megfigyeléseit, tapasztalatait egyezteti a tanulók
kollégiumi nevelőivel.
-

Gondoskodik az éjszaka folyamán rosszul lett betegek megfelelő ellátásáról:
betegszobában

történő

elhelyezéséről,

gyógyszerek

(lázcsillapítók

és

fájdalomcsillapítók) adásáról, az ügyelet vagy a mentők szükséges kihívásáról.
-

Elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt. (Nyilvántartások, statisztikai adatok
összeállítása stb.).

-

Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát.

-

Az intézmény igazgatója és a kollégiumvezető által meghatározott beosztás szerint az
iskolai szünetekben, a szüneti tervben és beosztásban meghatározottak szerint köteles
szolgálatot teljesíteni. Szükség esetén az iskolai felügyelet ellátásában is részt vesz,
helyettesít a jogszabályban meghatározott külön díjazás ellenében.
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-

Személyi adataiban és lakcímében történt változásokat köteles bejelenteni.

-

Valamely beosztás szerinti foglalkozás elhagyására, elcserélésére legalább egy nappal
előbb bejelentési kötelezettséggel tartozik (kollégiumvezető, igazgató vagy helyettese).
Ha munkáját valamely oknál fogva a meghatározott időben nem tudja elkezdeni,
haladéktalanul köteles azt az intézmény vezetőjének vagy a kollégiumvezetőnek
jelenteni.

-

Anyagi felelősséggel tartozik a gondozására bízott eszközök, gépek, egyéb felszerelések
épségéért, a rábízott tárgyak szabályos kezeléséért.

Az igazgató fenntartja a jogot a munkaköri leírás szükségszerű módosítására, kiegészítésére.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap

___________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap
___________________
munkavállaló

8.5.

Ügyviteli ügyintéző munkaköri leírása

A vezetőség irányításával mindkét nyelven (magyarul és románul) dokumentációs, szervezési
és kapcsolattartási teendőket lát el, vezeti, bonyolítja az iskolai és tanügyigazgatási
adminisztrációt, oktatási, képzési nyilvántartást, statisztikát készít.
Nyilvántartásokat vezet, elvégzi a gépírási feladatokat, iktatja és postázza a leveleket, archiválja
a dokumentumokat.
-

Reggel 7:00 és 8:15 között szigorúan az irodában tartózkodik, fokozottan figyeli a
beérkezőket, a korán érkező gyermekeket, ebédidőben helyettesítéséről gondoskodik.

-

Postai küldemények feladása esetén 14:30-kor, pénteki napokon 13:30-kor, egyéb
esetben 15:00 órakor távozhat.

-

Elvégzi a napi adminisztrációs feladatokat, összeállítja a napi postát, a küldeményeket
bevezeti a postakönyvbe.
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-

Fogadja a hivatalos küldeményeket; plakátok, hirdetmények átvétele és kifüggesztése.
Szóróanyagok továbbítása az érintett vezetőknek, pedagógusoknak.

-

Számítógépet használ, ismeri az irodai szoftvereket, kezeli a faxot, internetet használ,
másol, scannel, A kollégák által leadott anyagok sokszorosítása, nyomtatása.

-

Kiadja az iskolalátogatási és egyéb igazolásokat magyar illetve román nyelven.

-

Elvégzi a diákigazolványokkal kapcsolatos adminisztrációt, vezeti a nyilvántartásokat.

-

Kiállítja és érvényesíti a pedagógus igazolványokat, vezeti a szükséges nyilvántartást.

-

Iskolai rendezvények esetén részt vesz a szervezési és lebonyolítási feladatokban, pl.:
meghívók készítése, sokszorosítása; borítékok címzése; vendégek fogadása, vendégül
látása; vacsorajegyek árusítása.

-

Adatbázist vezet a leggyakrabban használt hivatalos címekről.

-

A NETFIT és egyéb sportversenyek nevezések elkészítése, nyomtatása, továbbítása.
együttműködve az érintett pedagógusokkal.

-

Intézi és szervezi az iskolai tanulóbiztosítást, vezeti a biztosítási nyilvántartást.

-

Iskolafotózások koordinálása.

-

Tanévnyitó ünnepségen, szülői értekezletek időpontjában a szülők rendelkezésére áll.

-

Besegít az iskolatej, iskolagyümölcs program adminisztrációs feladataiban.

-

Diákkíséret vezetői utasításra.

-

Szükség esetén intézkedik a meghibásodott irodatechnikai berendezések javíttatásáról.

Járandósága a munkaszerződésben meghatározott illetmény/munkabér.
Az irodai adminisztrátori munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak rendes szabadság
jár, azaz a C és D fizetési osztályban 20 nap, az E és F fizetési osztályban 21 nap alapszabadság,
valamint a fizetési fokozattal megegyező nap pótszabadság.
Az igazgató fenntartja a jogot a munkaköri leírás szükségszerű módosítására, kiegészítésére.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap

___________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.
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Gyula, _______ év ____ hó ___ nap
___________________
munkavállaló

8.6.

Takarító munkaköri leírása

Munkaterülete: Az iskola épületében lévő munkaszervező által kijelölt tantermek, a hozzájuk
tartozó folyosók, mellékhelyiségek takarítása és tisztántartása.
Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai
− igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges
információkat,
− elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehetnek és
kezdeményezhetnek,
− részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi jogaikat érintő
megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt nyilváníthatnak,
− felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény érdekeit,
vagyonát, vagy dolgozóit veszély fenyegeti. Az oktató intézményben dolgozók
általános kötelezettségei
− kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,
− kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
− kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,
− végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek
utasításait,
− törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,
− munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az intézmény
más dolgozóival,
− kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot,
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− a titoktartásra vonatkozó rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatják az
intézménnyel kapcsolatos adatokat.
Feladatai Naponta végzendő teendők:
− A helyiségek felsöprése, tisztítószeres, nedves ruhával történő felmosása.
− Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása, lemosása.
− Táblák lemosása.
− Ablakpárkányok portalanítása.
− Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása.
− Virágok locsolása, portalanítása, gondozása. • Portörlés folyamatosan: polcokon,
szekrényeken, faliképeken.
− Szeméttartók kiürítése, szemetek konténerbe való gyűjtése.
− Mellékhelyiségek, WC-k (felnőtt és gyerek WC-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése.
− A bejárati lépcsők, járdák söprése, lábtörlők portalanítása (cseréje).
Hetenként végzendő teendők:
− A padok, asztalok belsejének kimosása.
− Pókhálózás minden helyiségben.
− A cserepes virágok portalanítása.
− Ajtók lemosása.
− Radiátorok portalanítása.
Alkalmanként végzendő teendők:
− Rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása.
Időszakonként végzendő teendők:
− Minden szünetben (őszi, téli, tavaszi, nyári) a nagytakarítás elvégzése.
− A függönyök leszedése és feltevése a mosás -vasalást követően.
− Nagytakarításkor a bútorok, ajtók, ablakok, felszerelések lemosása, padlózat felmosása,
fényezése, a radiátorok lemosása.
− A nyári szünet alatt - szabadságon kívül – a virágok öntözése.
− A virágládák rendben tartása.
−

A virágoskert gyomtalanítása, kapálása.
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A tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges termek kitakarítása. A takarításon
kívül felelős:
−

a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok).

− az intézmény vagyontárgyainak védelméért.
− a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök
sértetlenségéért.
− az elektromos árammal való takarékosságáért.
−

a balesetmentes munkavégzésért.

Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet köteles
közvetlen felettesének jelenteni. Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az
arra kijelölt helyen, a munkavédelmi szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes
anyagi felelősséggel tartozik. Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell
részére a megfelelő mennyiségű, minőségű tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és
portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a takarékosság figyelembe vételével használ fel.
Munkaruha és egyéb juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint
kell részére biztosítani.
Helyettesítés: A közvetlen munkaszervező beosztása szerint utasítása alapján.
Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének
megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt
vezető megbízza. Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok
kezelése és továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján, az iratkezelési
szabályzat keretei között történhet. A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató
fenntartja.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap

___________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap
___________________
munkavállaló
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8.7.

Karbantartó munkaköri leírása

Munkaköre: - karbantartási munka
- parkápolás
- egyéb fizikai munka
- hangosítás
A munkakör célja az intézmény épületeiben - szakipari munkát nem igénylő karbantartási
feladatok ellátása, az épületek és berendezések állagának folyamatos ellenőrzése,
hibaelhárítása.
Munkaköri feladatok:
- Elvégzi a szakképzettségének megfelelő, és nagyobb szakképzettséget nem igénylő
javításokat.
- Ellátja a készülékek, gépek, berendezések felügyeletét, rendszeresen ellenőrzi a
vízrendszert, a vizesblokkokat, kerti csapokat.
- A javításokhoz szükséges anyagokat beszerzi.
- Elvégzi a vízcsapok javítását, szükség esetén cseréjét.
- Gondoskodik az intézmény külső területének tisztántartásáról, nyáron az udvar, park, füves
területek fűnyírásáról, télen a hó eltakarításról és csúszás mentesítésről.
- A nyári szünidei nagytakarítás idején az intézményben tartózkodik, figyelemmel kíséri a
munkálatokat, segít az ablakok le és felszerelésében, szekrények mozgatásában.
- Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásában.
- Felelős a tűzrendészeti előírások betartásáért, gondoskodik arról, hogy a tűzoltó készülékek
állandóan feltöltve legyenek, a tűzcsapok rendben legyenek.
- Rendszeresen ellenőrzi a világítást, ablakok- ajtók zárait, székek, padok, szekrények asztalos
munkát igénylő javítását, csavarok pótlását elvégzi.
- Besegít a táblák, tablóképek, dekorációs anyagok, faliújságok, karnisok szemléltető
eszközök elhelyezésében, kifüggesztésében.
- Rendezvény esetén elvégzi a hangosítási munkálatokat.
- Állandóan figyelemmel kíséri az izzók, fénycsövek, csavaros biztosítékok világítótestek
buráinak állapotot, meghibásodás esetén cseréjéről gondoskodik.
- Gondoskodik a kerítés, és a sportpálya javításáról, valamint az udvaron elhelyezett
játékszerek és padok karbantartásáról.
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- Köteles a karbantartó műhely rendjéről, a munkagépek karbantartásáról gondoskodni.
- A végzett munkájáról munkanaplót vezet, az anyagfelhasználást is feltünteti benne.
- Rendben tartja a műhely környékét, felelős ezen a területen a hó eltakarításért, csúszás
mentesítésért.
- A karbantartó rendelkezik az intézmény és a műhely 1-1 kulcsával, felelős a rábízott
anyagok, berendezések és felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért és
megőrzéséért, az intézményi vagyon védelméért.
- Besegít a konyhai dolgozóknak az ételmaradékok kihordásában.
- Tisztán tartja a szeméttároló környékét, a szemét elszállításról értesíti a Közüzemi Vállalatot.
- Alkalmanként munkakörébe nem tartozó munkát is köteles elvégezni.
Munkáját közvetlenül az iskola igazgatója és helyettesei irányítják.
Az igazgató fenntartja a jogot a munkaköri leírás szükségszerű módosítására, kiegészítésére.

Gyula,.................................

…………………………….
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.

Gyula,.......................................

..........................................
munkavállaló

8.8.

Ételosztó – takarító munkaköri leírása

Munkaterülete: Melegítő konyha délelőttös műszakban tízórai és ebédelés lebonyolítása,
délutános műszakban ebéd és vacsora lebonyolítása a konyha takarítása és tisztántartása.
Munkaköri feladatai
Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai:
-

igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges
információkat,

-

az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehetnek és
kezdeményezhetnek,
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-

részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi jogaikat érintő
megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt nyilváníthatnak,

-

felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény érdekeit,
vagyonát, vagy dolgozóit veszély fenyegeti.

Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei:
-

kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,

-

kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,

-

kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,

-

végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek
utasításait,

-

törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,

-

munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az intézmény
más dolgozóival,

-

kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot,

-

a titoktartásra vonatkozó rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatják az
intézménnyel kapcsolatos adatokat.

Beosztás szerint teendők ellátása a melegítő konyhán:
-

ételadagok kiporciózása

-

az edények elmosogatása

-

a konyha és az ebédlő tisztántartása

HACCP előírások betartása, teljes felelősségvállalás mellett
− A helyiségek felsöprése, tisztítószeres, nedves ruhával történő felmosása.
− Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása, lemosása.
− Ablakpárkányok portalanítása.
− Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása.
− Portörlés folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken.
− Szeméttartók kiürítése, szemetek konténerbe való gyűjtése.
− A bejárati lépcsők, járdák söprése, lábtörlők portalanítása (cseréje).
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Hetenként végzendő teendők:
− Pókhálózás minden helyiségben.
− Ajtók lemosása.
− Radiátorok portalanítása.
Alkalmanként végzendő teendők:
− Rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása.
Időszakonként végzendő teendők:
− Minden szünetben (őszi, téli, tavaszi, nyári) a nagytakarítás elvégzése.
− A függönyök leszedése és feltevése a mosás-vasalást követően.
− Nagytakarításkor a bútorok, ajtók, ablakok, felszerelések lemosása, padlózat felmosása,
fényezése, a radiátorok lemosása.
− A nyári szünet alatt - szabadságon kívül – a virágok öntözése.
− A virágládák rendben tartása.
− A virágoskert gyomtalanítása, kapálása.
− A tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges termek kitakarítása.
A takarításon kívül felelős:
− a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok).
− az intézmény vagyontárgyainak védelméért.
− a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök
sértetlenségéért.
− az elektromos árammal való takarékosságáért.
− a balesetmentes munkavégzésért.
Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet köteles
közvetlen felettesének jelenteni. Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra
kijelölt helyen, a munkavédelmi szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi
felelősséggel tartozik. Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a
megfelelő mennyiségű, minőségű tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot,
seprűt, partvist, melyet a takarékosság figyelembe vételével használ fel. Munkaruha és egyéb
juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint kell részére biztosítani.
Helyettesítés: A közvetlen munkaszervező beosztása szerint utasítása alapján.
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Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének
megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető
megbízza. Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és
továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei
között történhet. A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap

___________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak
egy példányát átvettem.
Gyula, _______ év ____ hó ___ nap
___________________
munkavállaló

9. A tanulók közössége
9.1.

A tanulói jogviszony keletkezése

A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni.
A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az igazgató
dönt.
Az átjelentkezésre vonatkozó kérelmet az adatok pontos feltüntetésével, az átjelentkezés
irányának pontos megjelölésével, szülői aláírással ellátva az iskola igazgatójához kell
benyújtani.
Az Nkt. 50. § (1) (2) pontjai részletesen szabályozzák a tanulói jogviszony létrejöttét.
Az iskola a felvételi követelményeket a felvételi tájékoztatóban, a tanév rendjében
meghatározott időben köteles nyilvánosságra hozni.

9.2.

A tanulói jogviszony megszűnése

A tanulónak a közoktatási intézményhez fűződő jogviszony megszűnéséről az Nkt. 53 §
rendelkezik.
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9.3.

A tanuló kötelességének teljesítése

A közoktatási intézményben nevelt vagy oktatott gyermek jogait és kötelességeit az Nkt. 46 §
(1) bekezdése szabályozza.
Az Nkt. 46 § (3) bekezdése a gyermekek jogait szabályozza.
„A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai
gyakorlatokon”.

9.4.

A

tanulók

véleménynyilvánításának

formái

és

rendszeres

tájékoztatásuk
A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy hozzájussanak a tanulmányaik folytatásához és jogaik
gyakorlásához szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjanak a jogaik
gyakorlásához szükséges eljárásokról.
E joguk érvényesülése érdekében használhatják az iskolai könyvtárban és a titkárságon
megtalálható jogi dokumentumokat (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend).
A tanulóknak joguk van egyéni- és csoportvéleményük kifejezésére. A tanulók
véleménynyilvánításának formáit és módját az iskolai házirend szabályozza.
A szervezett véleménynyilvánítás és –tájékoztatás formája lehet a Diákparlament.
A tanulóknak írásban feltett kérdéseikre maximum 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk.
A tanulók rendszeres tájékoztatása az őket érintő iskolai kérdésekről az iskolarádión keresztül,
a faliújságon illetve az osztályfőnöki órákon történhet, esetenként egyéb formákban is (pl.
iskolaújság, honlap, képújság).

10. Az osztályközösségek
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget
hoznak létre. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az
órarend szerint közösen látogatják.
Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége,
megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és az osztály titkárát, valamint küldöttet
delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe.
Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről dönt.
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11. A diákkörök
A törvény alapján „az iskola, a kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére - a
házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre.”

12. A diákönkormányzat és működési rendje
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a
választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá.
Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési
rendje az intézmény SZMSZ-ének mellékletét képezi. Ez a felépítési és működési rend
határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogkörét.
A tanulói közösségek élén választott diákképviselők állnak. A diákönkormányzat munkáját az
igazgató által megbízott pedagógus segíti. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményét,
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását, a diákönkormányzatot segítő tanár
közreműködésével kéri meg.
A diákönkormányzat véleményének megszerzéséről igazgató gondoskodik. Az előterjesztést
legalább a döntést megelőző 15 napon belül kell átadni. Az iskolavezetés javaslatot kérhet a
diákönkormányzattól a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezetének előkészítése során. A
diákönkormányzatot a nevelőtestületi értekezleteken a segítő tanár képviseli.
(Amennyiben igény van rá, az értekezletre a diákönkormányzat képviselőit meg lehet hívni.
lásd házirend)
A tanulókat érintő ügyekben a diákönkormányzat általában az igazgatóhoz fordulhat. A
diákönkormányzat részére az iskola helyiséget biztosít.

12.1. A diákönkormányzatot segítő pedagógus
A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, és az igazgató által megbízott, az
iskolában tanító pedagógus segíti.
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Főbb feladatai:
− segíti a diákönkormányzat munkáját, a diákrendezvények megszervezését,
− közvetíti a diákönkormányzat véleményét, javaslatait, kéréseit a nevelőtestület és az
iskolavezetés számára,
− figyelemmel kíséri az ifjúsági pályázati lehetőségeket, és közreműködik a pályázatok
megírásában,
− kapcsolatot tart a város közművelődési intézményeivel és ifjúsági szervezeteivel,
− a diákönkormányzatot segítő pedagógus napi munkakapcsolatban áll az intézmény
vezetőségével.

12.2. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata
A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei,
valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek közt működik, és látja el az ezekben
meghatározott feladatait. Saját működésére vonatkozóan pedig a következő szabályokat hozza.
1. A DÖK alapvetően a képviseleti demokrácia szabályai szerint szerveződik.
Mindenosztály a tanév elején legkésőbb szeptember 21-ig egy osztálytitkárt és egy
helyettest választ. Ők képviselik az osztályukat a DÖK-ben. A választás módját az
osztály maga szabja meg. A választásról jegyzőkönyv kell, hogy készüljön, amelyet az
osztályfőnöknek meg kell őriznie.
2. Az osztálytitkárok és helyetteseik megbízása egy tanévre szól. Az osztályoknak minden
tanév kezdetén a választást meg kell ismételniük.
3. A DÖK tagjai közül minden tanévben szeptember 30-ig elnököt és helyettest (alelnököt)
választ. Az elnök és a helyettes nem kerülhet ki egy osztályból. Mindkettejük megbízása
egy tanévre szól. A DÖK vezetőinek megválasztása a következőképpen történik:
3.1. A DÖK tagjai javaslatot tesznek az elnök személyére.
3.2. Jelölt az lehet, akinek a jelölésével a tagoknak legalább a fele egyetért, és aki a
jelölését elfogadja.
3.3. A jelöltek közül az lesz az elnök, aki a legtöbb szavazatot kapja. A szavazás titkosan
történik.
3.4. A DÖK alelnökét az elnökhöz hasonlóan választják.
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4. Egy-egy DÖK ülésen elegendő osztályonként egy képviselőnek (az osztálytitkárnak
vagy a helyettesének) jelen lenni. Ez alól kivételt képeznek a rendkívüli DÖK ülések,
ahol minden osztálytitkárnak és minden helyettesnek részt kell vennie.
5. Az osztálytitkárok és helyetteseik az osztályfőnök, az osztály, a DÖK, a DÖK-segítő
pedagógus, vagy a nevelőtestület (például fegyelmi problémák esetén) javaslatára
visszahívhatók, amennyiben az osztályközösség, vagy a DÖK kétharmados többséggel
a visszahívás mellett foglal állást. Az osztálytitkárok és helyetteseik lemondhatnak
tisztségükről, ezesetben az osztály új képviselő(ke)t választ.
6. Amennyiben egy osztályt egy félévben három ülésen egyik képviselője sem képviseli
(igazolatlan hiányzás esetén), az osztálynak automatikusan új osztálytitkárt és helyettest
kell választania. Ha egy osztálytitkár igazolatlanul hiányzik félévente öt ülésről
(függetlenül attól, hogy helyettese jelen van-e), az visszahívást von maga után.
7. A DÖK ülésein szavazati joga az osztálytitkárnak vagy a helyettesének van. Ők az
osztály véleményét közös szavazatukkal képviselik. Amennyiben az osztálytitkár és
helyettese nem ért egyet, akkor az osztálytitkár szavazata érvényesül. A DÖK-ben tehát
egy osztály egy szavazatot jelent. Ez alól kivételt képeznek a rendkívüli ülések, ahol
minden képviselő szavaz.
8. A DÖK egyes feladatokkal megbízhat olyan tanulókat is, akik nem tagjai a DÖK-nek.
9. A DÖK-öt a tantestület előtt a DÖK-segítő pedagógus, az elnök ill. helyettese képviseli.
10. A DÖK legalább havonta rendesen ülésezik.
11. A DÖK ülései nyilvánosak, ha arról a testület másként nem rendelkezik. A DÖK dönt a
meghívottak személyéről is.
12. A DÖK határozatait általában szavazattöbbséggel hozza. A DÖK akkor határozatképes,
ha az osztályoknak legalább kétharmada képviselteti magát. Egyes fontos kérdésekben
(rendkívüli üléseken) a DÖK tagjainak kétharmados egyetértése szükségeltetik. Ilyenek
például a személyi kérdések, az iskola és a DÖK alapdokumentumait érintő kérdések,
az iskolai szavazás kiírása, stb.
13. Rendkívüli DÖK ülést az elnök, a helyettese, a DÖK-segítő pedagógus, a testületet
felügyelő igazgatóhelyettes és az igazgató hívhat össze.
14. Fontos kérdésekben a DÖK kikérheti a diákok egyéni véleményét szervezett formában
is. Ebben az esetben az osztálytitkár (vagy helyettese) összegzi a véleményeket, és ezek
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ismeretében adja le szavazatát. Szintén ilyen eset az iskolai szavazás kiírása (az igazgató
egyetértésével).
15. A DÖK számára az iskola költségvetéséből rendelkezésre bocsátott összeget és a DÖK
egyéb bevételeit a DÖK-segítő pedagógus kezeli az intézmény gazdasági felelősének
segítségével. A felhasználásnál figyelembe kell venni a költségvetési szerv
gazdálkodására vonatkozó korlátozó feltételeket. Az előzetesen engedélyezett
kiadásokat minden esetben nyugtával (számlával) kell igazolni. Gazdasági ügyekben a
kapcsolatot a DÖK-segítő pedagógus segítségével tartja a DÖK gazdasági felelőse.
16. A DÖK irányítása alá tartozik a stúdió (iskolarádió). A diákság szavazati úton dönt a
stúdió vezetőinek személyéről. A stúdió működési szabályzatáról a DÖK dönt, ezt jelen
szabályzat melléklete ismerteti, melyet a stúdió vezetői és a DÖK közösen fogad el.
17. A diákönkormányzat szervezeti ás működési szabályzatát a DÖK képviselői minden
tanév elején felülvizsgálják, és amennyiben szükséges módosítják.
18. A gimnáziumi DÖK szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ) illetve annak
módosításait a gimnáziumi nevelőtestület hagyja jóvá a benyújtástól számított harminc
napon belül.
DÖK-segítő pedagógus: Patkás György
I. számú melléklet: Iskolarádió szabályozása
1. A rendszabályok az iskola stúdiójára vonatkoznak.
2. Csak a diákok által megszavazott és a DÖK által jóváhagyott szerkesztőség tartózkodhat
a stúdióban.
4. A stúdióban tartózkodni reggel 07:15 és délután 16:00 között lehetséges. (16:00 után az
iskola területén kulturális, sport és egyéb rendezvények csak igazgatói engedéllyel
szervezhetők.)
5. A rádió kulcsai a DÖK-segítő pedagógusnál vehetők át, és neki is kell leadni azokat a
sugárzást követően.
6. A rádió adásidejéről minden tanév elején a DÖK javaslatot tesz, és az iskolavezetés dönt
legkésőbb az első nevelőtestületi ülésen.
7. Az adás semmiképpen nem lépheti túl a szünet időtartamát.
8. A rádió nem sugározhat szélsőséges stílusú zenét.
9. Az adás hangereje nem zavarhatja a kommunikációt.
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10. A szerkesztőség tagjai vállalják, hogy a DUE médiahálózattal kötött megállapodás
szerint sugározzák a DUE Rádió szerkesztett adásait.
11. A rádió vezetői (a stúdióban tartózkodók) kötelesek betartani a tűz-, baleset- és
munkavédelmi szabályzatot.
12. A stúdió felszerelésében okozott esetleges károkat a szerkesztőségnek kell megtérítenie.
13. A stúdiósoknak a fentiekkel egyet kell érteniük, és gyakorlatban be is kell tartaniuk. A
stúdió működéséért a szerkesztők és a DÖK-segítő pedagógus a felelősek, a működést
a DÖK felügyeli. A DÖK kinevezett képviselője rendszeresen ellenőrzi a stúdió
szabályzatának betartását, és amennyiben valamelyik pontot megsértik a stúdiósok,
figyelmezteti őket. Ha a dolgozók, a diákság vagy a tanári kar panaszt szeretne tenni,
azt is a DÖK valamelyik képviselőjénél teheti meg, aki figyelmezteti a stúdiósokat. A
figyelmeztetésekről a helyszínen és a legközelebbi DÖK ülésen jegyzőkönyvet kell
készíteni.
Figyelmeztetések
Az említett figyelmeztetések szankciókat vonnak maguk után:
1. figyelmeztetés: 1 nap adásszünet
2. figyelmeztetés: 3 nap adásszünet
3. figyelmeztetés: 2 hét adásszünet
4. figyelmeztetés: a rádió újraszervezése
Megállapodás
Egy részről a N.B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Diákönkormányzata
(DÖK), másrészről az iskola rádiójának üzemeltetési jogát elnyert csapat (stúdiósok)
megállapodik a rádió üzemeltetésének szabályairól.
A stúdiósok, 2018 Szeptember 28.-án kijelentik, hogy a DÖK szervezeti és működési
szabályzatában (SZMSZ) foglaltakat magukra és az általuk szervezett rádió működtetésére
kötelező érvényűnek tekintik.
A DÖK, 2018 szeptember 28.-án. kijelenti, hogy a stúdiósokkal szemben a szabályok
megszegése esetén az SZMSZ szerint jár el.
-

DÖK elnök

-

DÖK-segítő pedagógus

-

Stúdiósok
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II. számú melléklet: Együttműködési megállapodás az oktató-nevelő intézmény és a
diákönkormányzat között
A N. B. Román Gimnázium, Általános iskola és Kollégium az oktató-nevelő intézmény
szervezeti és működési szabályzata alapján együttműködési megállapodást köt a
diákönkormányzattal. Az együttműködési megállapodás szerint a diákönkormányzat működési
szabályzatát a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó
hagyja jóvá.
Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:
− az együttműködési megállapodás a N. B. Román Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium nevelőtestülete és diákönkormányzata között jön létre;
− a DÖK az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elválaszthatatlan részévé
válik;
− a diákönkormányzat a N. B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 9-12.
osztályok tanulóközösségeit képviseli,
− a diákönkormányzat 199 tanulót képvisel;
− a diákönkormányzat számára az iskola minden helyisége, berendezése biztosított;
− a diákönkormányzat számára biztosított az anyagi támogatás;
− Patkás György jogosult a diákönkormányzat képviseletére, mint segítő tanár;
− a diákönkormányzat, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formái és
rendje; a DÖK segítő tanár rendszeresen részt vesz az oktató-nevelő intézmény
megbeszélésein és rendszeresen tájékoztatja a DÖK tisztségviselőket, azok pedig az
osztályközösségeket – egyeztetve az iskola vezetőségével – szervezik meg a DÖKnapokat, rendezvényeket.

13. A szülői munkaközösség (SZMK)
−

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében
(SZMK) működik.

−

Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.

−

Az osztályok szülői munkaközösségeit a szülők köréből a következő tisztségviselőket
választják:
• elnök,
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• elnökhelyettes,
• egyéb felelősök.
−

Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az
osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola
vezetőségéhez.

−

Az iskolai közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői választmánya
vagy vezetősége. Az iskolai SZMK választmányának vagy vezetőségének munkájában az
osztály szülői szervezeteinek elnökei, elnökhelyettesei stb. vehetnek részt.

−

Az SZMK elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.

−

Az iskolai SZMK választmánya (vezetősége) akkor határozatképes, ha azon az
érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai SZMK választmánya
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

−

Az iskolai SZMK választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább 2
alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól,
tevékenységéről.
−

Az iskolai SZMK-t az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:
• megválasztja saját tisztségviselőit,
• megválasztja a szülők képviselőit,
• kialakítja saját működési rendjét,
• az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
• képviseli a szülőket és a tanulókat a nevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében,
• véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a
szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a
tanulókkal kapcsolatosak,
• véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
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14. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása
14.1. A vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása
−

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.

−

A kapcsolattartás fórumai:
•

az iskolavezetőség ülései,

•

a különböző értekezletek,

•

megbeszélések.

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
−

A vezetőség az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.

−

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
• az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,
• az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
iskolavezetőség felé.

−

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az
iskola vezetőségével és az SZMK-val.

−

Az iskola vezetősége rendszeresen tartja a kapcsolatot az SZMK elnökével, és általa a
választmánnyal.

14.2. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása
−

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.

−

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
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• a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
• iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
• iskolán kívüli továbbképzések,
• a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
−

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen
tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

14.3. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
−

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
• az igazgató
o

az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén 2 havonta,

o

a diákközgyűlésen évente legalább 2 alkalommal,

o

a folyósón elhelyezett hirdető táblán keresztül folyamatosan,

• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.
−

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.

−

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az
iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az SZMK elnökéhez fordulhatnak.

−

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőivel, a nevelőkkel,
a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.

14.4. A nevelők és a szülők kapcsolattartása
−

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
• az igazgató:
o

az SZMK vezetőségi ülésén 3 havonta,

o

az iskolai szülői értekezleten tanévenként 2 alkalommal,

o

a folyósón elhelyezett hirdető táblán keresztül,
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• az osztályfőnökök:
o
−

az osztály szülői értekezletén tájékoztatják.

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi
lehetőségek szolgálnak:
• a családlátogatások,
• a szülői értekezletek,
• a nevelők fogadó órái,
• a nyílt tanítási napok,
• a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések,
• írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben.

−

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv
tartalmazza.

−

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az
iskolaszékhez fordulhatnak.

−

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével,
nevelőtestületével vagy az SZMK-val.

−

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétől
az iskolai munkatervben

évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi

fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
−

Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.

−

A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
• az iskola honlapján,
• az iskola fenntartójánál,
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• az iskola titkárságán,
• az iskola könyvtárában,
• az iskola nevelői szobájában,
• az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél,
• a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél,
−

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

14.5. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti
kapcsolattartás formái
−

Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola
igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti.

−

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola
igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken.

−

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki kell kérni
az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint a az iskolai
munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.

−

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve az diákönkormányzat iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók
a következő tanítási évben, milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését
igénylik, és ez alapján – minden év május 31-éig – javaslatot tesz az iskola igazgatójának
az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. A szakmai programra
vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható időkeretet,
valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi feltételeket
figyelembe véve készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a településen működő
sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel vonható be.

−

Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell
elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák,
sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.

−

Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek
(sportudvar, tornaterem, edzőterem), valamint sport eszközeinek használatát.
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15. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső
kapcsolatai
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetésének állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel.

15.1. Közvetlen kapcsolataink
− Az intézmény fenntartójával és működtetőjével: Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata (5700 Gyula, Eminescu utca 2.).
− Gyula Város Önkormányzatával
− Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.).
− A román nemzetiségi iskolákkal:
•

Kétnyelvű Általános Iskola, 5726 Méhkerék, Kossuth utca

•

Román Általános Iskola, 5742 Elek, Lökösházi út 3.

•

Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, Kétegyháza, Úttörő u. 89.

•

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda, Battonya Fő u. 121.

•

Bihar Román Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, 4136 Körösszakál, Piac tér
3.

•

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, 4125 Pocsaj Nagy u. 41.

•

Klébersberg Intézményfenntartó Központ gyulai tankerületének intézményei

•

Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola, 5726 Méhkerék,
Kossuth utca 82.

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.

15.2. Közvetett partnereink
− Magyarországi Román Ortodox Püspökség, Gyula
− Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, Gyula
− Magyarországi Románok Dokumentációs és Információs Központja, Gyula
− Magyarországi Románok Helyi Önkormányzata, Gyula
− Foaia Românească Szerkesztősége, Gyula
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− Cronica Szerkesztősége, Gyula
− Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Nemzetiségi Főosztály, Budapest
− Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Kollégium és EGYMI Pánczél Imre
Tagintézménye, Gyula
− Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége, Gyula
− Magyarországi Románok Kutató Intézete, Gyula
− Románvárosi Óvoda, Gyula
− Oktatáskutató és Fejlesztő Központ, Budapest
− Román Kulturális Intézet, Budapest
− Budapesti Román Nagykövetség
− ELTE, BTK, Román Filológiai Tanszék, Budapest
− Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Rt., Budapest
− Croatica Kiadó, Budapest
− Szegedi Tudományegyetem Román Nyelv és Irodalom Tanszék, Szeged
− Román Főkonzulátus, Szeged
− Magyar Televízió - Szegedi Körzeti Stúdió, Ecranul nostru Szerkesztősége, Szeged
− Magyar Rádió - Nemzetiségi Rádió, Szeged
− Gaál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas
− Gyula TV
− Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.
− Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Gyula
− Magyarországi Románok Kultúrájáért Alapítvány, Gyula
− Iskolai alapítványok
− Sportegyesületek

15.3. Kapcsolattartás más ágazatokkal
•

Egészségügy:

Egészségügyi Alapellátási Intézmény
ÁNTSZ Városi Intézete
Drogambulancia

•

Gyermek- és ifjúságvédelem:

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyámhivatal
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Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság (BKB)
Rendőrség
Városi Diákiroda és Klub
•

Szociálpolitika:

Nemzetiségi Önkormányzatok
Gyula Konyha Kht.

•

Közművelődés:

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

•

Sport:

Gyulasport Kht.

•

Munkaerő gazdálkodás:

Városi Munkaügyi Központ

15.4. Külföldi kapcsolataink
Románia:

Kolozsvár

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Népismereti és Idegen Nyelvi
Tanszéke

Temesvár

Vincențiu Babeș Általános Iskola

Vârșeț

Olga Petrovics Általános Iskola

Arad

Vasile Goldiș Liceum
Vasile Goldiș Tudományegyetem
Aurel Vlaicu Tudományegyetem

16. A működés rendje
16.1. Iskola
Általános szabályok
Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg.
A munkatervhez ki kell kérni:
− az iskolai SZMK,
− a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat véleményét.
A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az emberi erőforrások minisztere állapítja meg.
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Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni:
− az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
− a szünetek időtartamát,
− a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját,
− az évi rendes diákközgyűlés idejét,
− a nevelőtestületi értekezletek időpontját.
Az iskolai tanítás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók
felügyeletéről.
A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás)
Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon:
− reggel 6.45 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok
befejezéséig, de legkésőbb 17.30 óráig van nyitva.
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem
alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt.
A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek, ennek rendjéről az intézmény igazgatója dönt.
Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén érvényes
helyettesítés rend
Az igazgató akadályoztatása, illetve tartós távolléte esetén a gimnáziumi igazgatóhelyettes
teljes felelősséggel gyakorolja a kizárólagos igazgatói jogkörként fenntartott hatásköröket.
Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.
Az igazgató és a gimnáziumi igazgatóhelyettes egyidejű akadályozatása esetén az igazgató
helyettesítése az általános iskolai igazgatóhelyettes feladata.
Mindhárom vezető alkalmi távollétekor az igazgatót az általa estenként megbízott
munkaközösség-vezető helyettesíti.
A kollégiumvezetőt alkalmi akadályoztatása esetén a vezető által kijelölt csoportvezető
helyettesíti.
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Az intézmény vezetői rendjének szabályozása
Az intézmény igazgatójának vagy helyettesei közül egyiküknek az iskolában kell tartózkodnia
abban az időszakban, amikor tanítási órák, illetve délutáni, tanórán kívüli egyéb foglalkozások
vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük 7.30 és 17.00 óra között az
iskolában tartózkodik. Ezen kívül a mindenkori aktuális és nemzetiség specifikus feladatoknak
megfelelően a szükséges időben és időtartamban látják el a munkájukat (ha kell, hétvégi
kulturális és szakmai rendezvényeken is).
Az iskola működési rendje
−

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7.10 és 17.00 között kell
megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 perc.

−

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 17 óráig tart.

−

Az iskolában reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet
működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend
alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a
balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

−

Az iskolában egyidejűleg 2 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes
nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki:
• általános iskolai tantermek (folyosó)
• gimnáziumi tantermek (folyosó).

−

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az
osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát
tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben –
szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
adhat engedélyt.

−

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 14 órától 17 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás
végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. (Ebben az
esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni nyitva
tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola
működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések
megtételére.)
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−

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában
történik 8 óra és 17 óra között.

−

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. A
nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente.

−

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.

−

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével
használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést.

−

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak
(pl.: helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését
a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles
nyilvántartani.

−

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

−

Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási
szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az
iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső
igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és
helyiségekben tartózkodhatnak.

16.2. Kollégium
Általános szabályok
A kollégiumi tanév helyi rendjét a kollégiumi munkaterv határozza meg.
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A munkatervhez ki kell kérni:
− az SZMK véleményét,
− a tanulókat érintő programokat illetően a kollégiumi diákönkormányzat véleményét.
A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási miniszter állapítja meg.
A kollégiumi tanév helyi rendjében meg kell határozni:
− a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapokat,
− a szünetek időtartamát,
− a megemlékezések, a nemzeti, a kollégiumi ünnepségek időpontját,
− az évi rendes diákközgyűlés idejét,
− a nevelőtestületi értekezletek időpontját.
A kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók
felügyeletéről.
A kollégisták fogadásának rendje (a nyitva tartás)
A kollégium nyitvatartási rendjét a kollégium házirendje határozza meg.
A kollégiumi, a kollégiumi vezető, pedagógiai asszisztens és gyermekfelügyelők nevelési
oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási
intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozzuk meg:
Vezetői beosztás megnevezése
Kollégium vezetési feladatokat ellátó
helyettes: Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó

Az intézményben való tartózkodásának rendje
H-Cs.: 12-19
K.: 6-9
Cs.: 19-22
P.: 12-14

Kollégiumi nevelők
Gyermekfelügyelők

17. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb (tanórán kívüli)
rendszeres foglalkozások működnek:
− napközi otthon,
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− tanulószoba,
− szakkörök,
− énekkar,
− iskolai sportköri foglalkozások,
− tömegsport foglalkozások,
− felzárkóztató foglalkoztatások,
− egyéni foglalkozások,
− tehetséggondozó foglalkoztatások,
− továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,
− GÉV előkészítő,
− felkészítés emelt szintű érettségire.

18. A napközi otthon, tanulószoba működésére
vonatkozó általános szabályok
18.1. Napközi otthon
− A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési
szabályzat előírásai alapján.
− A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége állapítja meg
a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók
házirendjében rögzíti. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend részét
képezi.
− A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme
alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés
hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
− A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére
történik.
−

A napközi otthonba tanévenként előre az első évfolyamra való beiratkozáskor kell
jelentkezni. A felvételi kérelmet az iskola igazgatójánál kell jelezni. Indokolt esetben a
szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
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−

A napközi otthon és a tanulószoba által biztosított ellátásra minden tanuló jogosult.
Ezeken a foglalkozásokon a tanuló tanári segítséget kap az iskolai felkészülésében. A
román nyelvű tananyagok feldolgozásában, az ismeretek elmélyítésében is nagy
segítséget nyújtanak szakképzett délutános pedagógusaink.

−

Amennyiben a napközis csoport létszáma meghaladná a törvényben előírt létszámot, a
felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,
• akiknek mindkét szülője dolgozik,
• akiknek napközbeni otthoni ügyelete nem megoldott, s ezért felügyeletre szorul,
• akik nehéz szociális körülmények között élnek.

A működés rendje
−

A szülők tanév elején megismerik a napközi munkarendjét, a tanulók napközi otthonból
történő távozásának idejét és módját. A tanuló a napközis foglalkozásról 16.00 óra előtt
csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Aláírásával igazolja
azt is, ha a tanuló önállóan, kíséret nélkül mehet haza. Telefonon csak rendkívüli esetben
kérhető el.

−

A napközi működése a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődik és 17 óráig tart.

Napirend
11.45-től 13.45-ig: gyülekező, ebéd, szabadfoglalkozás.
−

Az alsó tagozatos tanulók az osztálytermeikben várják meg a napközis tanítót, és együtt
vonulnak az ebédlőbe. Az 5-8. évfolyamos tanulók a kijelölt csoporthoz csatlakoznak.

−

Az ebédelés érkezési sorrendben történik, csendben és kulturáltan. Ügyelnek a
higiéniára és a kulturált étkezés szabályaira. Az ebédlőből semmiféle ételt nem vihetnek
ki.

−

A csoport együtt érkezik az ebédlőbe, és együtt hagyják el azt. Mindenkinek törekednie
kell arra, hogy az ebédlőt rendben, tisztán hagyják el!

−

Ebéd után a tanulók a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön vesznek
részt vagy időjárástól függően szabadtéri, illetve tantermi játékokkal töltik a
szabadfoglalkozás idejét. Minden gyermek köteles vigyázni saját és társai testi épségére.
A szabadidős foglalkozás évfolyamonként azonos, ezért az egy évfolyamhoz tartozó
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csoportok szoros felügyeleti és munkarendet dolgoznak ki egymással. Erre az időre
tervezhető mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgás is.
13.45-től 14.00-ig: tisztálkodás, felkészülés a foglalkozásra
14.00-tól 16.00-ig: tanulás, leckekészítés, felkészülés a másnapi órákra, a tanulmányi munka
ellenőrzése
−

A napközis nevelő feladata, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki az osztálytanítókkal,
megbeszéljék a délutáni feladatokat, teendőket.

−

A napközibe járó gyermek a délutáni tanórákat köteles tanulással tölteni, ez idő alatt a
tanulókat csak rendkívüli indokkal lehet elvinni.

−

Az a tanuló, aki a napközis tanulási időben külön órán vesz részt, a szülő írásos kérelme
alapján, a házi feladatát otthon köteles elkészíteni.

A tanulmányi munka tervezésének elvei
−

tanuláshoz nyugodt légkört kell biztosítani;

−

a tanulásra készülődés szakaszában alkalmazható technikákat szokássá kell
fejleszteni:

−

•

a tanszerek kiválogatása, célszerű elhelyezése,

•

a hatékony egyéni sorrend megállapítása,

•

időtervezés;

az egyéni tanulás szakaszában alkalmazható tanulási módszerek, technikák
megismertetése, szokássá fejlesztése:

−

•

szóbeli és írásbeli munka sorrendje azonos tárgyon belül,

•

a tanszerek, segédeszközök használata,

•

szóbeli tanulás módszere,

•

verstanulás módszere,

•

nemzetiségi nyelv és idegen nyelv tanulása,

•

ellenőrzés, értékelés;

külön figyelmet kell fordítani a gyengébbek felzárkóztatására, az egyéni korrekcióra, a
tehetségesekkel való foglalkozásra,

−

állandó

kapcsolatot

kell

tartani

az

osztályfőnökkel,

szaktanárokkal,

a

fejlesztőpedagógussal.
15.00-től 15.15-ig: uzsonna az osztályteremben
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16.00-tól 17.00-ig: szabadtéri vagy tantermi játékok, foglalkozások (időjárástól függően)
−

A napközisek 16.00 órától kezdődően mehetnek haza. Ettől eltérni csak a szülő kérelme
alapján lehet, aki írásban nyilatkozik arról, hogy mikor és kivel mehet haza gyermeke.

−

A tantermet a tanuló rendben hagyja el.

−

Közös játék után az utolsó két tanuló teszi helyre a játékokat, egyéni játék esetén
mindenki maga teszi a játékot a helyére. A zárt szekrényben elhelyezett eszközöket,
játékokat, a tanuló a csoportvezető engedélyével használhatja.

−

A tanulók az udvari játékokat és sporteszközöket csak rendeltetésszerűen használhatják.

−

Az udvarról haza csak elköszönés után mehetnek el a tanulók.

−

A pedagógus igény szerint tájékoztatja a szülőt gyermeke tanulásával kapcsolatban (pl.
maradt-e leckéje, mit gyakoroljon még otthon).

16.00-tól 17.00-ig: összevont csoportokban várják a hazamenetelt (esetlegesen el nem készült
házi feladatok elkészítése).
A napközi értékelési, jutalmazási és elmarasztalási rendszere
Alapelvek:
−

A foglalkozásokat tartó nevelők havonta egyeztetnek az osztályt tanító pedagógussal a
magatartás és szorgalom objektív megítélése érdekében.

−

Az értékelés segíti a nevelési és oktatási célok elérését.

−

hozzájárul a tanulók önismeretének és önértékelésének fejlődéséhez.

−

Személyre szóló és konkrét.

−

Ösztönöz, és nem megtorol.

−

Elismerésre kerül a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért teljesítmény.

−

A kirívó magatartási probléma, a házirend megsértése után – az iskolai gyakorlatnak
megfelelően – szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, megrovás jár.

−

A délutáni foglalkozást tartó pedagógus javaslatot tesz az osztályfőnöki és igazgatói
dicséretre, illetve elmarasztalásra.

A nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztési
feladatai
A közösség, mint tevékenységi keret segítse:
−

az egyén fejlődését, képességei kibontakoztatását,
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−

a pozitív gyermek-nevelő kapcsolatot,

−

a jó, felszabadult csoportlégkör megteremtését,

−

az együttes pozitív élmények átélését,

−

a megfelelő szervezettség, rend, fegyelem, közös és egyéni értékrend folyamatos
formálását,

−

folyamatos kapcsolattartást a szülőkkel,

−

a városi és falusi élet hagyományainak, jellegzetességeinek és szűkebb környezetünk,
Békés megye és Gyula sajátosságainak megismerését, ezzel erősítve a lokálpatriotizmus
érzését,

−

a román nemzetiségi hagyományok és kultúra megismerését (a román vonatkozású
intézmények látogatásával).

A pedagógus tervezőmunkája
−

foglalkozási terv, naptári emlékeztető készítése,

−

az elkészült terv az iskolai munkaterv által meghatározott feladatokra és programokra
épül, és folytatása a délelőtti oktató-nevelő munkának,

−

a foglalkozások megtervezése, megvalósítása a csoport tanulóinak életkori
sajátosságai alapján, az egyéni érdeklődésnek és a készségszintnek megfelelően
történik,

−

az órarend figyelembevételével a napirend elkészítése.

18.2. Tanulószoba
− Szülői igény alapján az 5-8. évfolyam tanulói számára szerveződik egy csoportban.
− A tanulószoba a szorgalmi időszak tanítási napjain 14.00 és 16.00 óra között működik
az erre a célra kijelölt tanteremben.
− A tanulószobai foglalkozást tartó pedagógus feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló
tanulási módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában, a román nyelvi
hiányosságok pótlásában.
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19. A többi egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásra
vonatkozó általános szabályok
−

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások,
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra
történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.

−

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük
a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére
az iskola igazgatója adhat.

−

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti
óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola
tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.

−

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői
igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

−

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat
munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az
iskola pedagógusa.

−

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő
tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

−

Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít.

−

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár
működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat
tartalmazza.

−

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az
iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A
tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.
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20. Az intézmény belső ellenőrzése
20.1. A gazdasági osztály belső ellenőrzése
A gazdasági, pénzügyi folyamatok, szabályszerűségek ellenőrzését a fenntartó által biztosított
külsős belső ellenőrök megbízásával látják el.

20.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
Az iskola munkájának pedagógiai egységét, a pedagógiai programban meghatározott
célkitűzéseket abban az esetben lehet megvalósítani, ha működik a pedagógiai munka belső
ellenőrzésének rendszere.
A belső ellenőrzés egyik legfőbb feladata az, hogy biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának
jogszerű (a jogszabályok, a NAT, a kerettanterv, valamint a PP-ja szerint előírt) működését.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendjét az intézmény igazgatója vagy helyettese
szervezi meg. A belső ellenőrzés évenként elkészítendő nyilvános ellenőrzési terv szerint
történik. Az igazgatóhelyettes és az igazgató elrendelhet, az ellenőrzési tervben nem szereplő
eseti ellenőrzéseket is.

20.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott
követelmények
•

fogja át a pedagógiai munka egészét,

•

segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,

•

a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért
eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,

•

támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát
ellátását,

•

a szülői közösség, és a tanuló közösség (diákönkormányzat) észrevételei kapcsán
elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő
pedagógiai módszer megtalálását,

•

biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,

•

támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását,
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•

hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

Az igazgató közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek nevelő-oktató munkáját.

20.4. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
− az igazgató,
− az igazgatóhelyettesek,
− a szakmai munkaközösség-vezetők.
Az ellenőrzés módszerei
− a tanórai és tanórán kívüli óralátogatások,
− a tanulók írásbeli munkáinak vizsgálata,
− beszámoltatás szóban vagy írásban,
− a tanmenet szerinti előrehaladás ellenőrzése,
− a tanulók értékelésének ellenőrzése.
Az ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes
szakmai

munkaközösséggel

kell

megbeszélni.

Az

általánosítható

tapasztalatokat

nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek.
A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak
ellenőrizni.
A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre, vonatkozó ellenőrzésére az intézmény
valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.

20.5. A minőségi munkavégzés értékelésének szempontjai
Az intézményvezető feladata a pedagógusok munkájának értékelése. A minőségbiztosítás
igényének előtérbe kerülésével az intézmény szakmai munkájának megítélésében a
pedagógusok munkavégzése és annak rendszeres értékelése fokozottan előtérbe kerül.
Az iskolába folyó mérések (akár külső, akár belső) nyújtanak adalékot ehhez, de sok más egyéb
szempontot is figyelembe kell venni a saját belső értékelési rendszer kialakításánál (Egységes
és mérhető szempontrendszer kidolgozását javasoljuk az iskolavezetés, az érdekegyeztetési
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fórumok (Közalkalmazotti Tanács és Szakszervezet) bevonásával, amit nevelőtestületi
értekezlet is megvitat és elfogad.).
Néhány segítő szempont ehhez:
Oktató munka minősége
− a tanár felkészültsége az órán,
− a tanítási céloknak és a gyerekek sajátosságainak megfelelő módszereket eredménnyel
használja,
− a későbbiekben hasznos, gyakorlati ismeretekre összpontosít,
− a tanórákon fenntartja az érdeklődést, valamennyi tanulót aktivizál, reális
követelményeket állít,
− személyre szóló segítséget ad, az elmaradókat felzárkóztatja (korrepetálás),
− a tehetséget gondozza (szakkör, versenyfelkészítés),
− a tanulók képességei szerint differenciál, szem előtt tartva tantervi és érettségi
követelményeket,
− elsajátíttatja az alapvető tanulási technikákat,
− értékelése rendszeres, objektív, ösztönző, előnyben részesíti a dicséretet.
Pedagógiai munka
− tudatosan, átgondoltan fejleszti az osztályközösséget, az egyes gyerekek személyiségét,
− az osztály összetételének megfelelő, különféle hatékony nevelési eljárásokat alkalmaz,
− kiemelten fejleszti a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességeket,
− ismeri a gyerekek problémáit, veszélyeztetettségük összetevőit, ismer vagy keres olyan
megoldási stratégiákat, amelyek csökkenthetik a hátrányokat.
Szakmai felkészültség
− rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, a megszerzett ismereteket alkalmazza és
továbbadja,
− tájékoztatóval, beszámolóval, véleményezéssel, javaslattal, bemutató órával segíti a
munkaközösség, a nevelőtestület munkáját,
− közreműködik a helyi tantervvel, a pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
kidolgozásában és megvalósításában, pályázatok írásában,
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− feladatait a legjobb tudása szerint, önállóan végzi, megbízható, nyitott, kezdeményező,
önként is vállal feladatokat.
Eredményesség
− a külső és belső mérések eredménye igazolja az osztály, illetve az egyes tanulóktól
elvárható teljesítményt,
− tanulói tanulmányi és sportversenyeken elért eredményei,
− a nyelvvizsgák száma.
Fegyelem
− fegyelmezés (Képes-e fegyelmezni a gyermeket?)
− önfegyelem (Mennyire fegyelmezett saját maga a munkavégzés közben, a szabályok
ismerete, betartása, betartatása?)
− munkafegyelem (pontosság, érkezés, órakezdés-befejezés, ügyeleti munka, határidők
betartása, adminisztrációs tevékenység)
Emberi kapcsolatok, kommunikáció, konfliktuskezelés
− kapcsolatok a gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal, iskolavezetéssel,
• vezetési stílusa elfogadott, eredményes, a gyerekekkel való kapcsolatára a kölcsönös
bizalom jellemző, megértő, következetes, igazságos, törekszik arra, hogy
osztályában barátságos, kellemes legyen a légkör,
• kollégáival és a szülőkkel való kapcsolata korrekt, segítőkész, sikeresen működik
együtt az osztályban tanítókkal, nevelési elképzeléseiket összehangolja
−

Hogyan kommunikál?

−

Segít vagy folyton elmarasztal?

−

Igyekszik a gyerekek és az iskola érdekeit figyelembe tartani.

−

Képes-e az esetleges konfliktusokat megnyugtatóan rendezni?

Többletek
− osztályfőnöki tevékenység,
− rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása,
− diák-önkormányzati munka segítése, részvétel ilyen rendezvényeken,
− iskolai ünnepélyek előkészítésében, lebonyolításában való aktív közreműködés,
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− iskolai közéletben való aktivitás,
− helyettesítés minősége,
− bemutató órák, nyílt napok, továbbképzéseken való részvétel.
Az iskolai szervezethez való kötődés, rendszerszemlélet, vezetés, tantestületi képviselet
− Az

iskola

különböző

dokumentumaiban

megfogalmazott

oktatási

nevelési

célkitűzésekkel való azonosulás.
− Az iskola érdekeinek szem előtt tartása munkájában, kommunikációjában. Ki végzi a
minősítést?
− Az igazgató feladata, a munkaközösség-vezető szakmai véleménye alapján,
A minősítés alapjául szolgálhat:
•

szakértők, szaktanácsadók véleménye,

•

munkaközösség-vezetők és a munkaközösségek szakmai véleménye,

•

mérési eredmények,

•

a versenyeredmények és nyelvvizsgák,

•

az iskolavezetés véleménye.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:
− szóbeli beszámoltatás,
− írásbeli beszámoltatás,
− értekezlet,
− óralátogatás,
− foglalkozás látogatás,
− speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok.

21. Gyermek- és ifjúságvédelem
A tanulóifjúság testi-lelki egészségének védelme valamennyi pedagógus, különösen az
osztályfőnökök feladata. Tevékenységüket az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel
együttműködve végzik.
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21.1. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata
Munkáját a Gyermekvédelmi és az Nkt. végrehajtási utasítása és egyéb jogszabályok alapján
végzi.
Tevékenységét az intézmény igazgatója irányítja és ellenőrzi, gondoskodik a gyermekvédelmi
felelős munkájához szükséges feltételekről.
Feladatai:
−

Tájékoztatja a tanév elején az ellenőrzőn keresztül a tanulókat, szülőket arról, hogy
milyen problémákkal, hol és milyen időpontokban fordulhatnak hozzá.

−

Ismerteti az érintettekkel, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó
intézményt kereshetnek fel.

−

Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (Gyermekjóléti, Családsegítő, Nevelési
Tanácsadó, Drogambulancia, Ifjúsági Lelkisegély telefon-szolgálat, Gyerekek Átmeneti
Otthona stb.) elérhetőségét.

−

Fogadóóráin meghallgatással, megértő beszéddel, pedagógiai módszerekkel segít a
tanulóknak, szülőknek, pedagógus kollégáinak a gyermekvédelemmel kapcsolatos
feladatok, problémák megoldásában.

−

Az SNI-s, BTM-es, (HH) hátrányos helyzetű és (HHH) halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókat felméri az osztályfőnökök közreműködésével, a szakértői vélemények
alapján.

−

Veszélyeztető okok feltárása esetén megismeri a tanuló családi környezetét, helyzetét.

−

Egyéni pedagógiai tervet készít a probléma kezelésére.

−

A hátrányos és veszélyeztető okok megszüntetése, a tanuló problémájának megoldása
érdekében kapcsolatot tart:
• az igazgatóval,
• igazgatóhelyettesekkel
• az osztályfőnökökkel,
• kollégiumi nevelőkkel,
• a diákönkormányzatot segítő tanárral és annak vezetőivel.

−

A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók problémáinak megoldása érdekében
együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal és más szociális intézményekkel.
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− A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős
tevékenységét és tanulási előmenetelét figyelemmel kíséri, és adott esetben javaslatot
tesz a változtatásra.
− Minden esetben a gyermekek érdekeit képviseli.
− Részt vesz a tanulók fegyelmi tárgyalásán.
− Általános

prevenciós

tevékenységet

végez

a

tanulók

szociokulturáltságának

függvényében.
− Kiemelt figyelmet fordít a szenvedély-betegségek megelőzésére.
− Drog- és bűnmegelőzési programokat szervez.
− Mentálhigiénés programok bevezetését szorgalmazza.
− Gyűjti és terjeszti a gyermekvédelemben felhasználható új pedagógiai módszereket,
eszközöket, szakirodalmat.
− Figyelemmel kíséri az e témában meghirdetett pályázatokat, és azokat közzéteszi,
illetve pályázatot készít.
− A rendelkezésre álló eszközökkel segíti az iskola dolgozóinak gyermekvédelmi
munkáját.
− Különböző támogatási kérelmeket fogalmaz meg (pl. az iskola alapítványához, a helyi
román kisebbségi önkormányzathoz).
Kapcsolattartás:
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeresen kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti
Szolgálattal,

részt

vesz

az

általuk

szervezett

továbbképzéseken,

rendezvényeken,

esetmegbeszéléseken. Az egyedi esetekben felveszi a kapcsolatot:
− a szülőkkel
− a kollégiummal
− Nevelési Tanácsadóval
− Családsegítő Központtal
− pszichológussal
− az iskolai vagy egyéb orvosokkal
− szükség esetén a rendőrséggel.
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22. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és
ellátása
−

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója
vagy fenntartója megállapodást köt a Gyulai Egészségügyi Alapellátás vezetőjével.

−

A megállapodásnak biztosítania kell:
•

az iskolaorvos heti 1 alkalommal történő rendelését az iskolában,

•

az iskolai védőnő heti 1 alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként
meghatározott napokon és időpontban),

•

−

a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
o

fogászat: évente 1 alkalommal,

o

szemészet: évente 1 alkalommal,

o

általános szűrővizsgálat: évente 1 alkalommal,

•

a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal,

•

a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,

•

a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 1 alkalommal.

A szűrővizsgálatok idejére a tanulócsoportok mellé az iskola nevelői felügyeletet biztosít.

23. Az intézmény dolgozóinak feladata a tanulói- és
gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén
(intézményi védő, óvó előírások)
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy
baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szükséges intézkedéseket
megtegye.
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23.1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek
megelőzésével kapcsolatosan
−

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

−

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

−

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

−

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai
foglalkozásokkal

együtt

járó

veszélyforrásokat,

valamint

a

különféle

iskolai

foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.
−

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

−

A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
• az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
• a házirend balesetvédelmi előírásait,
• rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,
• a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.

−

Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.

−

A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

−

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

−

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az

95

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról,
hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.
−

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó
nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk.

−

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

23.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
−

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
•

a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,

•

ha szükséges orvost kell hívnia,

•

a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,

•

a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles
részt venni.
−

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

−

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

23.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb
jogszabályok előírásai alapján
−

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és
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biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
−

A pedagógus kötelessége különösen, hogy 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.

−

A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő
hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és
alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul
jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát,
társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet vagy balesetet észlelt.

−

A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván
kell tartani.

−

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható
személyi, tárgyi és szervezési okokat.

−

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért
felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus
jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli
esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek
kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap
nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött
jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell
adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy
példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült állapota
vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet
befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.

−

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a
rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen
– azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.
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−

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell bevonni.

−

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely
• a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben
életét vesztette),
• valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű
károsodását,
• a

gyermek,

tanuló

orvosi

vélemény

szerint

életveszélyes

sérülését,

egészségkárosodását,
• a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja
nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
• a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi
károsodását okozza.
−

A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc
napon belül megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt
kiállító kormányhivatal részére. A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól,
a Központ a nevelési-oktatási intézménytől érkezett, nem elektronikus úton kitöltött
baleseti jegyzőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi az
oktatásért felelős minisztérium részére.

−

Az iskolában lehetővé kell tenni az SZMK és az iskolai diákönkormányzat képviselője
részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában.

−

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a
hasonló esetek megelőzésére.

24. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
−

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni 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 különösen:
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−

•

a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),

•

a tűz,

•

a robbantással 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 közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely
intézkedésre jogosult felelős vezetővel.

−

−

−

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
•

az iskola igazgatója,

•

igazgatóhelyettesek,

•

tűzvédelmi felelős.

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
•

az intézmény fenntartóját,

•

tűz esetén a tűzoltóságot,

•

robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,

•

személyi sérülés esetén a mentőket.

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős
vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket az iskolarádió stúdiójából értesíteni
(riasztani) kell. Haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv
mellékletében található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.

−

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.

−

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
• Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek
a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia
kell!
• A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
• A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el
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utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló
az épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási
helyre történő megérkezéskor meg kell számolnia!
−

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
• az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadásáról.

−

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola
igazgatójának vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:

−

•

a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,

•

a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,

•

az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),

•

a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,

•

az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,

•

az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és
tanulója köteles betartani!

−

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
szombati napokon be kell pótolni.

−

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
igazgatói utasítás tartalmazza.

−

A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért,
valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.
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−

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
iskola igazgatója a felelős.

−

A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára
kötelező érvényűek.

−

A tűzriadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni:
•

titkárság,

•

kollégiumi nevelők irodájában.

25. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai
−

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől
számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben
részesíthető.

−

A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a
nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell
lefolytatni.
−

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez
elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel
gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a
sérelmet elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló
szülője is egyetért.

−

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az
iskola igazgatója a felelős.

−

Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az
érdekelt feleknek.

−

Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a
tanuló ellen fegyelmi eljárást.

−

A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola igazgatója
a felelős.
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−

A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre.
A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés
meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés
kiszabása.

−

A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve az
iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott
kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás
során bizonyítani kell.

−

A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói
jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése
az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az
iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó – rendezvényen történt.

−

A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és
súlyosan szegje meg.
• Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan
kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.
• A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe véve
– vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.
−

A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a
pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt
a fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.

26. Az iskolai tankönyvellátás rendje
26.1. Jogszabályi háttér
−

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

−

20/2012. EMMI rendelet

−

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény

−

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
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−

Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a
tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
módosításáról.

−

2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásától

−

4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról

26.2. Általános szabályok
− Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.
− Az iskola éves munkatervében rögzíti annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott
tanévben:
•

elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,

•

részt vesz a tankönyvek kiosztásában,

•

gondoskodik a szükséges pótrendelésről.

- A

tankönyvellátásban

közreműködő

személy(ek)

munkájának

díjazása

a

tankönyvrendeletben, a KELLO-val kötött szerződés szerint, illetve helyi megállapodás
alapján történik.
- Az iskola igazgatója minden év április 20-ig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy
lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel, a
napköziben, a tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá
hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.
- A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 7/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon
nyújthatják be az iskolának. Az igénylőlap benyújtásával együtt be kell mutatniuk a
normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. Az iskolába belépő új
osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
- Az iskola igazgatója június 10-ig tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvtörvény
alapján kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre.
- Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre:
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•

1-8. évfolyamos tanulók,

•

9. évfolyamos tanulók,

•

10-12. évfolyam tanulói közül a normatív támogatásra jogosultak (a
tankönyvtámogatáshoz az igényt minden tanévben be kell nyújtani, és a normatív
kedvezményre való jogosultságot igazolni kell),

•

a nemzetiségi tankönyveket minden tanuló az iskolai könyvtárból való kölcsönzés
útján kapja meg.

- A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív
kedvezményre jogosult birtokába adni.
- A tankönyvrendelet szerint a tankönyvek országos megrendelése és az iskoláknak
történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése
állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (KELLO) lát el.
- Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti
el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének megfelelően és a szakmai
munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a
megrendelésre kerülő tankönyveket.
- A tankönyvrendelés előkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolai SZMK és
az iskolai diákönkormányzat véleményét.
- Ezután a tankönyvfelelős évfolyamonként összeállítja a következő tanévre megrendelni
kívánt tankönyvek listáját. A szülőknek ez alapján nyilatkozniuk kell a megrendelni
kívánt tankönyvekről. A tankönyvfelelős április végéig a KELLO rendszerén keresztül
megrendeli a tankönyveket.
- A nemzetiségi tartós tankönyveket az iskola minden diákja az iskolai könyvtárból való
kölcsönzéssel kapja meg.
- A tankönyvek kölcsönzéséről, használatáról, kártérítésről az iskolai könyvtár szervezeti
és működési szabályzatában található 5. számú melléklete, a Tankönyvtári szabályzat
rendelkezik.
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27. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt
iratok kezelése
−

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.)

−

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

−

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.

−

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

−

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.)

−

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

−

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

−

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az
intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős.
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28. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
28.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a
korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az éves munkaterv tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat
és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.

28.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata.
Az iskola kialakult hagyományai a múlt értékeinek átmentését szolgálják és folyamatosan
gazdagodnak.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének:
− megőrzése, illetve
− növelése,
− az elődök kultúrájának közvetítése.
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.
A hagyományápolás eszközei
− ünnepségek, rendezvények,
− egyéb kulturális versenyek,
− egyéb sport versenyek,
− egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.).
Az intézmény hagyományai érintik
− az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat),
− a felnőtt dolgozókat,
− a szülőket.
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A hagyományápolás érvényesül - a megőrzendő események sorával
− jelkép használatával (zászló, jelvény stb.),
− tanulók/gyermekek ünnepi viseletével,
− az intézmény belső dekorációjával,
− az iskolai évkönyvvel – jutalmazás különböző módjaival,
− az iskolai mikromúzeummal.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.

28.3. Iskolai szintű hagyományok
Kitüntetések
Gimnázium:
− Bălcescu – plakett, oklevél, pénzjutalom (alapítvány). A kitüntetés átadása: évenként a
végzős diákok ünnepségén történik. Az az érettségiző részesül ebben a díjban. aki a
legtöbbet tett az anyanyelv és a román kultúra ápolásáért.
− Rádné Zsúró Julianna adománya: Az adományozó okirat szerint, átadandó
ballagáskor, „a legeslegjobb morálú tanulónak”.
− Krizsán Anna adománya: a legjobb végzős matematikusnak.
− A Pro discipulis kitüntetés: tanévzáró ünnepség
Általános Iskola:
− „Az iskola kiváló tanulója”: 8. évf. végén
Rendezvények, hagyományok
Iskolánk arculatát meghatározó rendezvénysorozat:
Országos szintű:
− Néprajzi, népismereti vetélkedő
− „Periniţa” – román nemzetiségi néptánc találkozó
− Barátság kupa
− Cupa Crisius
− Román mesemondó verseny
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− Gyermekszínjátszó-körök találkozója
− Versmondás a kortárs román irodalomból
Házi szintű:
− Az anyanyelv hete
− Diákhét
− Szaktárgyi vetélkedők
− Vers- és prózamondó versenyek (magyar, román nyelven)
− Aktuálisan meghirdetett versenyek házi fordulói
− Sportversenyek
− Ötévenként összpromóciók találkozója
− Szalagavató bál
− Alapítványi bál
− Román amatőr színjátszókör bemutatói
− Mikulás
− Karácsonyi műsor
− Anyák napi ünnepség
− Iskolarádió és iskolaújság
− Önismereti tábor
− Bibliai tábor
Diákönkormányzati szervezésben
− Gólyabál
− Diákönkormányzati nap
− Karácsonyvárás, fenyőfadíszítés
− Farsangi bál
− Kulturális bemutató
− Ki mit tud?
Az iskola vezetése minden olyan kezdeményezést támogat, amely az iskolához tartozás
érzését erősíti.
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Az ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagjának megjelenése kötelező (a
rendezvényhez méltóan).
A megtartott iskolai ünnepélyeket és megemlékezéseket a pedagógus az osztálynaplóba
bejegyezi.
A nevelőtestület, az intézmény összes szervezeti egysége a szülőket is érintő rendezvényeket
csak az általános munkaidőn kívüli időpontokban szervezi.

29. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e
A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a N. Bălcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium könyvtárának:
−

Feladatát és gyűjtőkörét

−

Kezelésének és működésének rendjét

−

Fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját

−

Állományvédelmi eljárásait

−

Használatának rendjét

Iskolai könyvtár működtetése minden iskolában kötelező: „általános iskolában, gimnáziumban,
továbbá a szakközépiskolákban, szakiskolákban, ha általános műveltséget megalapozó
évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el.” 20/2012.EMMI rend. (2.
melléklet)
„Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai programjának
megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres
gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek
használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtárpedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.” 20/2012.EMMI rend. 163. § (1)
A könyvtári SZMSZ mellékletét képezi:
a) a gyűjtőköri szabályzat,
b) a könyvtárhasználati szabályzat,
c) a könyvtárostanár, könyvtáros munkaköri leírása,
d) a katalógus szerkesztési szabályzata,
e) a tankönyvtári szabályzat.
f) könyvtár-pedagógiai program.
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29.1. Felhasznált jogszabályok
Az iskolai könyvtár működését meghatározó jogszabályok pontos felsorolása:
•

2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 2. és 3.
melléklet)

•

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról (4. §, 92. §, 120. §, 161. §, 163-167. §)

•

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról.

•

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet

29.2. Alapelvek
Iskolánk

könyvtára gyűjteményét,

szükségleteinek

és

könyvtári

szolgáltatásait, működési

környezetének

megfelelően

rendjét
alakítja

az
ki

intézmény
az

iskolai

munkaközösségei és a diákok véleményének, javaslatainak figyelembevételével.

29.3. Azonosító adatok – Fenntartás, irányítás, elhelyezés
− Neve: N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könyvtára
− Címe: 5700 Gyula, Líceum tér 2.
− A könyvtár fenntartója: A könyvtár az iskola szerves része, ezért fenntartása a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának feladata
− Az iskolai könyvtár gazdálkodása: Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához
szükséges financiális feltételeket az intézmény a költségvetésben biztosítja. A
fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés,
azaz a pedagógiai programban meghatározott dokumentumszükséglet financiális
oldalának összehangolása a könyvtári költségvetéssel. A könyvtár fejlesztésére tervezett
keretet úgy kell a könyvtár rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos
beszerzés biztosítható legyen.
− Jellege: zárt könyvtár (nem nyilvános)
− Elhelyezése: az iskola földszintjén:
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•

helyiségek száma: 1

− A könyvtár használata: ingyenes
− Bélyegző szövege: Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könyvtára Gyula
– Biblioteca Liceului, Şcolii Generale şi a Căminului de Elevi Giula

29.4. Személyi feltételek
−

Munkatársak száma: 1

−

Munkatársak besorolása: 1 főállású könyvtárostanár

29.5. A könyvtár működésének és igénybevételének szabályai
A könyvtár zárt, szolgáltatásait az iskola pedagógusai (aktív és nyugdíjas), tanulói, az iskolában
tanítási gyakorlatot végző tanárjelöltek, az iskola adminisztratív és technikai dolgozói vehetik
igénybe. Egyéb esetekben külön engedély szükséges. Utóbbi esetben csak az olyan román
nyelvű könyvek kölcsönözhetők, melyek a könyvtár mellékgyűjtőkörébe tartoznak. Ennek
megállapítása a könyvtáros feladata.
A beiratkozás és könyvtárhasználat minden esetben díjtalan. Az iskolába való beiratkozással a
tanulók automatikusan az iskolai könyvtári taggá válnak, szolgáltatásait igénybe vehetik.
A könyvtár nyitvatartási rendjét úgy szervezi, hogy a tanítási időben és utána is lehetőséget
adjon a könyvtár használatára. Bővebben: ld. Könyvtárhasználati szabályzat (2. sz. melléklet).

29.6. A könyvtár feladatai
Alapfeladatok
− A könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és
arányosan fejleszti állományát gyűjtőköri szabályzata szerint (2. sz. melléklet)
− Az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelői közösségek és a
diákok javaslatait.
− A gyűjtemény rendszeres és szakszerű gyarapításával és apasztásával elősegíti, hogy a
könyvtári állomány tartalmi összetételében és mennyiségi szempontból egyaránt
megfeleljen a korszerű oktatási követelményeknek.
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− Beszerzi a tanulási, nevelési-oktatási tevékenységben használt műveket a szükséges
példányszámban, és biztosítja a pedagógusok és a tanulók munkájához szükséges
alapvető dokumentumokat.
− Központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának tanításában.
− A könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat előkészíti.
− Az iskolai vetélkedőkhöz, tanulmányi versenyekhez különféle dokumentumokat,
− segédeszközöket, biztosít.
− Írásbeli és szóbeli vizsgákhoz biztosítja, előkészíti a szükséges könyveket.
− Segíti és gazdagítja a tanórán kívüli tevékenységet.
− Gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről.
− Állományát helyben használatra vagy kölcsönzésre rendelkezésre bocsátja.
− A kölcsönzés nyilvántartása kölcsönzőfüzetekben történik (osztályonként külön
füzetek, ezen kívül a pedagógusoknak és egyéb dolgozóknak is egy füzetes
nyilvántartása van).
− A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével
okozott kárért.
− A tanulók és a dolgozók tanulói, illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári
tartozás rendezése után lehet megszüntetni. (Amennyiben mulasztás történik, a
kiléptetést intéző személyt terheli a felelősség).
− A könyvtár kulcsai a könyvtárostanárnál és a portán vannak. Más személynek azt kiadni
nem szabad.
− A könyvtárostanár tartós betegsége esetén helyettese részarányos anyagi felelősséggel
tartozik. Felelősségének idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
− A könyvtár állományáról a cédulakatalógusok tájékoztatnak.
− Nyitvatartási idejében az iskola pedagógusainak, tanulóinak, dolgozóinak biztosítja a
teljes állomány egyéni és csoportos helyben használatát.
− Nyitvatartási idejét úgy szervezi, hogy szolgáltatásait a használók minden tanítási napon
igénybe tudják venni.
− Tájékoztat a dokumentumokról és a könyvtári szolgáltatásokról, eligazítást ad a
szükséges ismeretekről.
− A csak helyben használható állományrészek kivételével kölcsönzi állományát.
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− Tájékoztat az iskolai könyvtárat, illetve a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézmények és nyilvános könyvtárak szolgáltatásairól.
− Speciális feladata a kétnyelvű oktatás feltételeinek, a román nemzetiség, a román
kultúra, nyelv és hagyományok dokumentumainak biztosítása.
− A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a
könyvtárvezető feladata.
− A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtár vezetője felelős. Ezért a
könyvtári keretből történő vásárlás csak a tudomásával történhet.
Kiegészítő feladatok
−

Számítógépes informatikai szolgáltatások

−

Tájékoztatás a könyvtári rendszer tagjainak dokumentumairól, szolgáltatásairól

−

Egyéb foglalkozások tartása, versenyek szervezése

−

Egyéb rendezvények előkészítésében való részvétel a könyvtár eszközeivel

−

Szabadidő helyes eltöltésének szorgalmazása, ennek biztosítása könyvtári eszközökkel

−

Közreműködés az iskolai tankönyvellátás lebonyolításában

−

Kapcsolattarás más könyvtárakkal:
•

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

•

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

29.7. Gyűjteményszervezés
A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány az iskolai könyvtár egységes
gyűjteményét alakítja ki, amely nevelői, tanulói igényeket egyaránt kielégít. Így a szervezésnél
figyelembe vannak véve a nevelési és oktatási célkitűzések. Segíti az önálló, tanórán kívüli
tanulást, művelődést

a korosztálynak megfelelő dokumentumok

beszerzésével.

A

gyűjteménynek tartalmi és mennyiségi összetételében is meg kell felelni a korszerű oktatási
követelményeknek.
−

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre
bocsátja.

−

A könyvtár vétel és ajándék útján gyarapodik.
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−

A gyarapítás egész évben folyamatosan történik. A könyvbeszerzési keret
felhasználásáért a könyvtáros a felelős.

−

A könyvtáros hozzájárulása nélkül könyvtári dokumentumot senki sem vásárolhat az
iskolai könyvtár számára. A gyűjtőkörtől idegen dokumentum még ajándékként sem
kerülhet a könyvtári állományba.

−

A könyvtári dokumentumok beszerzése, a példányszámok megállapítása során a
könyvtáros

figyelembe

veszi

a

munkaközösség

vezetőinek

véleményét

(véleménykutatás, igényfelmérés).
−

A könyvtár állományából folyamatosan, de legalább a rendszeresen elvégzett
állományrevízió során kivonja a tartalmi szempontból elavult, a változások
következtében fölöslegessé vált, gyűjtőkörbe nem tartozó és a használat következtében
elrongálódott dokumentumokat.

−

A könyvtár állományvédelmének feltételeit az igazgató biztosítja.

−

A könyvtáros minden dokumentumot folyamatosan nyilvántartásba vesz.

−

Az állományba vétel csak a számla és a dokumentumok együttes megléte alapján
történhet (vásárlás esetén). A vásárolt dokumentumokat egy héten belül leltárba veszi.

−

Naprakészen vezeti az egyedi címleltárkönyvet, valamint az összesített állománynyilvántartást.

−

A dokumentumokat ellátja a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári
jelzettel.

−

Az ideiglenes megőrzésre beszerzett dokumentumok B, a tankönyvek TK, az
audiovizuális dokumentumok AV betűjelet kapnak a szám elé.

−

Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok gyorsan avuló tartalmúak, vagy
kötészetileg gyorsan rongálódnak.

−

A magyar és román nyelvű dokumentumok nyilvántartása egy leltárkönyvben történik.

−

Lehetőség szerint a dokumentumokat számítógépen is nyilvántartásba veszi. A használt
program a „Szirén” könyvtári program. A könyvtár folyamatosan tér át a számítógépes
feltárásra.

−

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy szabályos időközönként, az érvényben
lévő rendeletnek (3/1975. (VIII. 17) KM-PM együttes rendelet) megfelelően
ellenőrizzék az állományt.
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29.8. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása
A könyvtár 1 helyiségből áll. Ezen kívül szabad térben, a könyvtár előtti folyosón vannak zárt
szekrényekben elhelyezve könyvtári könyvek.
Az állomány nyelvi szempontból két fő részre oszlik: magyar és román nyelvű dokumentumok.
Ezek tagolása három fő könyvtári egységből áll, szabadpolcos elrendezésben, a könyvtár
helyiségében jól elkülönülve:
−

Ismeretközlő szakirodalom, raktározása a tizedes osztályozás szerint

−

Kézikönyvek, raktározási rendje szintén a tizedes osztályozás

−

Szépirodalom – Cutter-táblázat alapján szerzői betűrendben elhelyezve.

Kiemelések (külön állományrészek): használói igények figyelembevételével bizonyos
állományegységekből:
− Szépirodalom - mese, vers, kötelező olvasmányok, ifjúsági (magyar nyelvű művek).
− Ifjúsági ismeretterjesztő irodalom.
− Nemzetiségi dokumentumok, magyarországi román szerzők művei – szép- és
szakirodalom. (Könyvek és időszaki kiadványok egyaránt.)
− Egyéb könyvtári egységek: audiovizuális dokumentumok és folyóiratok.
− Tartós tankönyvek.
Letétek: letétbe helyezett dokumentumok a kollégiumban találhatók.
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Mellékletek
1. számú melléklet: Gyűjtőköri szabályzat
Az iskolai könyvtár definíciója:
„Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, a pedagógiai program
megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres
gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek
használatát, továbbá könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtárpedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.”
20/2012. EMMI rend. 163.§(1)

A Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumában 1-12. évfolyamig folyik az oktatás,
tehát könyvtárunknak a helyi tantervnek megfelelően ezen az évfolyamoknak kell kielégítenie
a tanuláshoz és tanításhoz szükséges dokumentum-szükségletet. Emellett, mivel iskolánk
nemzetiségi iskola, ugyanezeknek az évfolyamoknak a figyelembevételével, biztosítania kell a
tanuláshoz és tanításhoz szükséges nemzetiségi nyelvű dokumentumokat is.
A nevelő-oktató munka feladatai:
− Sokoldalú

személyiségfejlesztés

és

egyénre

szabott

képességfejlesztés

(tehetséggondozás és felzárkóztatás)
− Biztos alapok nyújtása a továbbtanuláshoz
− A román nyelv megfelelő szintű elsajátítása
− A nemzetiségi kultúra minél szélesebb körű megismerése
− Korszerű ismeretek nyújtása
− Kommunikációs képességek fejlesztése (számítástechnika, idegen nyelv)
− Egészséges életmódra nevelés, testi nevelés, szabadidő tartalmas eltöltése
− Erkölcsi nevelés.
− Stb.
Az iskolai könyvtár szerepe és feladata az iskola pedagógiai programjában és helyi tantervében
megfogalmazott célok megvalósításában való közreműködés. Gyűjtőkörét e célok
figyelembevételével kell alakítani.
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Az állományalakítás alapelvei
Elsősorban jól használható kézikönyvtári állományra van szükség a tanulók kutatómunkájának
segítéséhez. Iskolánk sajátosságából kifolyólag mind magyar, mind román nyelven igyekszünk
biztosítani ezeket a dokumentumokat.
Az idegen nyelvek oktatásához is igazodnunk kell gyűjteményünkkel (szótárak,
nyelvkönyvek).
Az anyagi lehetőségeknek megfelelően történik a különböző kötelező és ajánlott olvasmányok
beszerzése.
Törekszünk az olyan kiadványok beszerzésére, melyek az érettségire való felkészülésben
segítenek a diákoknak.
A könyvtár főgyűjtőköre
Ide tartoznak az iskola pedagógiai programjából adódó feladatok megvalósításához szükséges
dokumentumok, a tanulók tantárgyi felkészülését, művelődését segítő kiadványok, valamint a
pedagógusok szakmai munkáját, önképzését segítő dokumentumok.
A könyvtár mellékgyűjtőköre
Ide tartoznak a tanulók és más olvasók tanulmányait, önképzését, szórakozását segítő
dokumentumok. Az állomány – erős válogatással – az összes ismeretágat felöleli.
A gyűjtés terjedelme
Az iskolai könyvtár értékorientáltan, folyamatosan, tervszerűen, arányosan és erősen válogatva
gyűjti dokumentumait. Tartalmilag lefedi a tantervekben meghatározott ismeretköröket, de
egyetlen területen sem törekedhet teljességre. Az állományalakítás során arra kell törekedni,
hogy a tananyaghoz kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással tartalmilag teljes legyen.
Mind a magyar, mind a román nyelvű dokumentumigényt figyelembe kell venni.
A szépirodalmi művek közül az általános műveltség részét alkotó művek, klasszikus és kortárs
irodalom, valamint a tananyagban szereplő írók, költők válogatott művei, továbbá a lírai,
drámai és prózai antológiák, szöveggyűjtemények, nemzeti, családi és vallási ünnepekhez,
iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, műsorok összeállításához felhasználható műsorfüzetek,
gyűjteményes kötetek beszerzése élvez elsőbbséget. Kiemelten gyűjtendők a helyi tantervben
meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a munkáltató eszközként használatos művek.
A könyvtár gyűjtőköre alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed.
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A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó szép- és ismeretközlő irodalom
tartalmi teljességgel, de válogatással gyűjtendő.
A gyűjtés terjedelme és mélysége
A gyűjtés terjedelme és szintje
A gyűjtés mélysége
Teljesség igényével
• Kézikönyvtári állomány:
A műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok
figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, enciklopédiák,
szótára, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglaló művek,
adattárak, atlaszok, térképek.
Erős válogatással
•
Ismeretközlő irodalom:
A helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a
különböző tantárgyakhoz kapcsolódó ajánlott olvasmányok, a
tanuláshoz és a tanórán kívüli művelődéshez használható művek.
•
Szépirodalom 1.
A tantervben meghatározott antológiák, kötelező és ajánlott
olvasmányok.
•
Szépirodalom 2.
Magyar és külföldi klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei,
gyűjteményes kötetei.
Román nyelvű szépirodalom.
Gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélés- és verses kötetek.
•
Magyarországi román szerzők művei (szép- és szakirodalom,
időszaki kiadványok)
•
Az oktatott nyelvekhez szükséges kétnyelvű szótárak
•
Pedagógiai szakirodalom
A pedagógusok munkáját, önművelését szolgáló szakirodalom;
módszertani segédletek
•
Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag)
A könyvtári munka segédkönyvei; iskolai könyvtárakkal
kapcsolatos módszertani kiadványok
•
Tankönyvek
Az iskolában használt tartós tankönyvek

Teljességgel
Erős válogatással

Teljességgel
Teljességgel
Erős válogatással
Válogatással
Teljességre törekvően

A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok
− Könyv
− Tartós tankönyv
− Periodika
− CD
− DVD
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2. számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat
1.

Könyvtárunk zárt, szolgáltatásait iskolánk tanulói, pedagógusai (aktív és nyugdíjas) és más
dolgozói vehetik igénybe, egyéb esetben külön engedély szükséges. Utóbbi esetben csak
az olyan román nyelvű könyvek kölcsönözhetők, melyek a könyvtár mellékgyűjtőkörébe
tartoznak. Ennek megállapítása a könyvtáros feladata.

2.

Beiratkozás: Diákok esetében az iskolába történő beiratkozással egy időben válik
érvényessé és a tanulói jogviszony megszűnéséig érvényes. Pedagógusok és egyéb
dolgozók esetében a munkaviszony megszűnéséig érvényes.

3.

A könyvtár szolgáltatásai (helyben használat, kölcsönzés, internet) mindenki számára
ingyenes.

4.

A könyvtár állománya - a kézikönyvtári állomány, egyes szak- és segédkönyvek és az AVdokumentumok kivételével – kölcsönözhető.

5.

A kölcsönözhető és a helyben használatos dokumentumok (könyvek, tankönyvek,
folyóiratok, AV-dokumentumok stb.) körét a könyvtár határozza meg.

6.

A kölcsönzés határideje dokumentumoktól függően 1-30 napig terjed. Kivételt képeznek a
tartós tankönyvek, egyes nyelvkönyvek, nevelői kézipéldányok, melyek megegyezés
alapján hosszabb időre, vagy egy tanévre is kölcsönözhetőek.

7.

Késedelmi díj nincs, de időben vissza nem hozott dokumentum esetén másik dokumentum
kölcsönzése megtagadható.

8.

Ha az olvasó elveszíti vagy megrongálja a könyvtár állományába tartozó valamely
dokumentumot, köteles másik példányról gondoskodni, ha ez nem lehetséges kártérítést
kell fizetnie (ennek összegét az igazgató/könyvtáros állapítja meg). (Tankönyvekkel
kapcsolatos kártérítés: ld. Tankönyvtári szabályzat)

9.

Tanuló esetében, amennyiben tartózását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros
az osztályfőnökhöz, illetve az igazgatóhoz fordulhat.

10. A tanulóknak az adott tanítási év végén, legkésőbb június 15-ig, valamint az iskolával való
tanulói jogviszony megszűnése esetén könyvtári tartozásaikat rendezniük kell. A nyári
szünidőre kölcsönözni külön megbeszélés alapján lehetséges.
11. Az érettségiző tanulóknak minden évben április végéig kell rendezniük könyvtartozásaikat.
12. Pedagógusok és egyéb dolgozók esetében a munkaviszony megszűnésekor kell rendezni a
tartozást.
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13. A könyvtárból bármilyen dokumentumot elvinni csak a könyvtáros tudtával lehet, a
kölcsönzési nyilvántartásban történő rögzítés után. Az átvételt a kölcsönző aláírásával
hitelesíti.
14. Az állományvédelem a könyvtár és az iskola közös felelőssége. Kölcsönzés nélkül
dokumentumot elvinni nem szabad!
15. Internetet csak az 5-12. évfolyam tanulói, valamint pedagógusok és más dolgozók
használhatnak.
16. Kabátot, táskát, ennivalót és innivalót behozni tilos!
17. A könyvtárban a hangos beszédet kerülni kell!
18. A könyvtárban csak a könyvtáros tudtával és engedélyével tarthatók foglalkozások.
19. A könyvtárban megtartott, nem könyvtárhasználati órák és egyéb foglalkozások rendjéért
a felügyelő tanár/személy felel.
20. A könyvtár csak nyitvatartási időben látogatható.
21. Nyitva tartás:
Az adott tanév nyitvatartási rendjének megfelelően.
Tanítási szünetekben a könyvtár zárva tart.
22. A könyvtár órarendszerű tanítás és/vagy értekezlet megtartására nem vehető igénybe, mert
ez akadályozza a könyvtár rendeltetésszerű működését.
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3. számú melléklet: A könyvtárostanár munkaköri leírása
A pedagógus munkakör keretében ellátandó feladatok
Cél: a diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű tanítása, sokoldalú
fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a Pedagógiai program követelményei
szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni képességfejlesztés, a kötelességtudat és
kulturált viselkedés elsajátíttatása, valamint az identitástudat fejlesztése, a román nyelv és
kultúra ápolása. A helyi szín megőrzése a két nép, az európai és az egyetemes kultúra
kontextusában.
A pedagógus feladatköre részletesen:
− Nevelő – oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a
hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával.
− Mint nevelőtestületi tag köteles részt venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken;
önálló és kreatív véleményt formál.
− A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását,
sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal fejlesztő egyéni képességeiket.
− Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján tanmenetet
készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja a tanítási és
foglalkozási órákat.
− Szemléltető eszközöket használ, bemutató és tanulókísérleti tevékenységgel alapozza a
tanulást. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével
(motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek folyamatos
fejlesztésével adja át.
− A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal a házirendnek megfelelően
előre közli.
− Rendszeresen ellenőrzi a tanulók teljesítményét, objektíven és indoklással értékel.
− Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi
méltóságukat.
− Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti reggeli és óraközi felügyeletet, a vezetők
utasítására helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat (pl.
osztályfőnökség; munkaközösség vezetés), és felelősi tevékenységeket (pályaválasztási
felelős, szertárfelelős stb.).
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− Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében
és megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi programokon, és
beosztás alapján felügyel.
− Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt: vezeti az
osztálynaplót; csoportnaplót, kollégiumi naplót; beírja az érdemjegyeket, megírja a
vizsgák jegyzőkönyveit, törzskönyveket, stb.
− A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása,
az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás.
− Bemutató órákat tart és dokumentálva hospitál tanítási órákon.
− Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a pedagógiai
program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámol, előadást tart.
− Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában. Akadályoztatásakor a
intézményi helyettesítési rend szerint kell eljárnia, biztosítva a szakszerű
helyettesítéshez a tanmenetet.
− A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg, figyelemmel
kíséri a tanulók egyéni fejlődését; fejlesztő képességeiket, személyiségüket.
− Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal.
− Tanóráin a differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő
gyakorló feladatokkal szolgálja. Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok
ellátásában.
− A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulók tehetségét kifejleszti (önképzőkör,
szakkör, tanulmányi verseny, stb.). Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és
kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sport rendezvényekre, tanulmányi
kirándulásokra.
− Részt vesz a fogadóórákon, szükség esetén a szülő kérésére időpont egyeztetés után
fogadóórát is tart. A szülőket tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók
előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. Együttműködik a szülőkkel.
− Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja
felettesei utasításait, szakszerűen végrehajtja a beosztás szerinti feladatokat, és az egyéb
pedagógusi teendőket.
− Levezeti és felügyeli az osztályozó, javító, különbözeti, felvételi, érettségi és egyéb
vizsgákat, tanítás nélküli munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.
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Könyvtáros munkakörben ellátandó feladatok
A könyvtárostanár, az iskola nevelőtestületének tagja, munkája pedagógiai tevékenység, ezért
állandó kapcsolatban áll a szaktárgyi munkacsoportokkal, osztályfőnökökkel.
A feladatkör egyes területei:
A könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatok:
−

Megteremti a működéshez szükséges feltételeket.

−

Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését.

−

Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és a könyvtár külső kapcsolatait.

−

Részt vesz a könyvtár átadásában, az időszakos vagy soros leltározásban.

−

Nevelőtestületi vagy egyéb értekezleten képviseli a könyvtárat.

−

Részt vesz továbbképzéseken, szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja.

Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem:
− Tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről.
− Az állomány folyamatos, tervszerű és arányos gyarapítását végzi.
− Beszerzi a dokumentumokat, az egyedi leltárkönyvet naprakészen vezeti.
− Feldolgozza a dokumentumokat, állományba veszi azokat.
− Naprakészen építi a könyvtár katalógusait.
− Az állományt rendszeresen gondozza, kigyűjti az elhasználódott, tartalmilag elavult
dokumentumokat, elvégzi ezek törlését a szabályzatnak megfelelően.
− Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
− Végzi a letétek nyilvántartását, ezeket rendszeresen ellenőrzi.
− Állományellenőrzést tart a könyvtár nagyságától függő időközönként. A leltárt a
kezelési szabályzatnak megfelelően végzi, ezt a munkát nem végezheti egyedül.
Olvasószolgálat, tájékoztatás:
− Biztosítja az állomány egyéni és csoportos helybenhasználatát.
− Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztat a könyvtári szolgáltatásokról,
végzi a kölcsönzést.
− Figyeli a pályázati lehetőségeket, pályázatokat készít.
− Megtartja a könyvtári órákat, segítséget ad a könyvtárban tartandó szakórákhoz.
− Tájékoztatja témafigyeléssel a pedagógusokat.
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Egyéb feladatok:
− Kapcsolattartás más könyvtárakkal látogatás formájában.
− Önmaga szakmai továbbképzése.
− A könyvtárostanár az esetleges szaktárgyi óráit a pedagógusok kötelező óraszámának
keretén belül tartja meg.
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4. számú melléklet: Katalógusszerkesztési szabályzat
A könyvtári állomány feltárása
Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A
könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi
(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. Az adatokat rögzítő
katalóguscédula tartalmazza:
− Raktári jelzet
− Bibliográfiai és besorolási adatok
− ETO szakjelzeteket
− Tárgyszavakat.
A dokumentum-leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai
leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). A bibliográfiai leírás szabályait
szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden esetben az adott
dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza,
melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályok érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:
−

főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat

−

szerzőségi közlés

−

megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve

−

oldalszám + mellékletek: illusztráció; méret

−

(sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám)

−

megjegyzések

−

kötés: ár

−

ISBN szám

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. Az iskolai könyvtárban
az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
−

a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe)

−

cím szerinti melléktétel
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Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet
rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi
művek raktári jelzete a betűrendi jel (Cutter-szám). A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel
látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a
szakirodalmi művek a polcokon elrendezésre.
Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint:
−

betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)

−

tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)

Dokumentumtípusok szerint:
−

könyv

Formája szerint:
−

cédula

−

számítógépes (SZIRÉN program)

A cédulaszükséglet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján kerül megállapításra.
Egyes katalógusok cédulaszükséglete:
−

Betűrendes leíró katalógusnál minden mű, minden kiadásáról szükséges egy –egy
cédula a besorolási adatoknak megfeleltetve.

−

ETO szakkatalógusnál minden főtáblázati számnál.

A katalógusok építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik. A katalógusok
folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők:
−

A katalógusok építése közben észlelt hibák kijavítása

−

A cédulamennyiségek növekedésével új osztólapok készítése

−

A törölt művek cédulájának kiemelése.

A könyvtári állományunk feldolgozottságának mértéke:
2007-ig könyvtárunk a Mogyoróssy János Városi Könyvtár nemzetiségi fiókkönyvtára is volt
egyben. 2007-ben a Városi Könyvtár megszűntette ezt a fiókkönyvtárat, és a benne levő
könyvtári könyvek nagy részét iskolánknak adta át. Könyvtárunk állományának nagy részét
ezek a dokumentumok képezik, melyeknek folyamatosan történik az átleltározása (könyvek
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ellátása

az

iskolai

könyvtár

tulajdonbélyegzőjével),

valamint

a

katalógustételek

összehangolása. A katalógusban jelenleg a magyar és román nyelvű művek külön szerepelnek.
A könyvtár célja, hogy folytassa a korábban már elkezdett, de anyagi okok miatt félbehagyott
számítógépes katalógus építését is (SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer). A folyóiratok
nyilvántartása az erre kijelölt füzetben történik.
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5. számú melléklet: tankönyvtári szabályzat
1.

Az iskola igazgatója minden év április 20-ig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy
lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés
útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.

2.

E felmérés alapján tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény 46. § (5)
bekezdése

alapján

kik

jogosultak

ingyenes

tankönyvellátásra

vagy

normatív

kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására,
és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni.
3.

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell
elvégezni.

4.

A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 7/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon
nyújthatják be az iskolának (az iskola ezt minden tanulónak kiosztja, vagy letölthető az
iskola honlapjáról). Az igénylőlap benyújtásával együtt be kell mutatniuk a normatív
kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.

5.

A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.

6.

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összeg fennmaradó részét tartós
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására
kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár
állományába kerül.

7.

Az iskola minden év május 30-ig közzéteszi azoknak a tankönyveknek és kötelező
olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket a tanulók kikölcsönözhetnek.

8.

Amennyiben az iskolai könyvtár állományában több tartós tankönyv található, mint
amennyire az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók számára, illetve a napközis és a
tanulószobai foglalkozásokon szükség van, úgy a könyvtárban maradt példányokból egy
tanévre azok a tanulók is kölcsönözhetnek tankönyveket, akik nem jogosultak ingyenes
tankönyvekre.

9.

A megrendeléssel kapcsolatos előírások:
− Az intézményvezető felelős a tartós tankönyvellátás megszervezéséért (felelősök
megbízása, segítők felkérése, a tankönyvfelelős tájékoztatása a tankönyvtárak
költségvetési keretéről stb.), továbbá a költségvetési keretnek a betartásáért.
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− A tartós használatra szánt tankönyveket és egyéb taneszközöket az iskola
tankönyvfelelőse rendeli meg a szaktanárok igénye szerint, és az intézményvezetéssel
történő egyeztetés alapján. Felelős továbbá a megrendelés határidejének betartásáért,
valamint a tartós használatra szánt tankönyvek és segédeszközök nyilvántartásba
vételéért és használatba adásáért.
10. A tartós tankönyvek nyilvántartása és kölcsönzésének módja:
− A tartós tankönyveket külön állományként kell kezelni.
− Tartós tankönyv fogalma: „az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz
kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő
feladatokat, a nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós
tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók
legalább négy tanéven keresztül használják.” 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
− Elhelyezésük: a tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése az
állomány többi részétől elkülönülten történik.
− A tartós tankönyveknek külön időleges (csoportos) nyilvántartásuk van. Munkafüzetek,
munkatankönyvek nem kerülnek nyilvántartásba.
− A tartós tankönyvet bélyegzővel és leltári számmal kell ellátni.
− Minden évben a tanuló neve mellé (külön füzetben) bekerülnek a tankönyveknek a
leltári számai, így nyomon lehet követni, kinél milyen tankönyv van.
− A tanuló köteles egész évben megóvni könyveit, amiről nyilatkozatot is aláír.
− A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért hibátlan állapotban (szándékos
rongálás, firkálás, kiemelés, kivágás, szakadás stb. nélkül) kell visszaadni.
− A tartós használatra kiadott segédletekkel kapcsolatban egyrészt az osztályfőnök készíti
fel szülői értekezleten, valamint osztályfőnöki órán a szülőket és a tanulókat, másrészt
az iskola is tájékoztatást ad a dokumentumokkal kapcsolatos anyagi szabályozásról.
− A könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló megkaphassa
a számára szükséges tartós tankönyveket.
− Év végén, a tankönyvek beszedésekor, legkésőbb június 15-ig, a tanuló köteles minden
tartós tankönyvét a könyvtár számára visszaadni, a több évig használt tankönyvek a
tanulóknál maradhatnak.
−

A tankönyvek beszedésében, állapotának ellenőrzésében közreműködik az osztályfőnök
és a szaktanár is.
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−

A nemzetiségi tartós tankönyveket az iskola minden tanulójának az iskolai könyvtárból
való kölcsönzéssel biztosítjuk. Kölcsönzési határidő a fent leírtak szerint.

11. A könyvtári szabályzat szerint a kölcsönzés ideje:
−

több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év,

−

egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-től június 15-ig

−

végzős évfolyamok esetében a tankönyvek leadásának határideje a szóbeli érettségi
időpontja,

−

tankönyvet csak egész évre kehet kölcsönözni, kivétel, ha a tanuló jogviszonya
megszűnik az intézménnyel,

−

a tanuló köteles az adott tanév június 15-ig leadni tankönyveit, ez időpont után írásbeli
felszólítás, a könyvek kifizetésére kötelezhető.

12. Kártérítés iskolai tulajdonú tankönyv esetén:
−

A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi
kártérítéssel tartozik a szülő. A kártérítés módjáról és mértékéről, valamint a tankönyvek
selejtezéséről a jogszabály nem rendelkezik, iskolánként egyedileg kell meghatározni.

−

A könyvtárhasználó (kiskorú esetén a szülő) a könyvtári dokumentumokban okozott
gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot
nem hozza vissza az előírt határidőre, a magasabb jogszabályokban előírt módon és
mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a
könyvtárostanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg.

−

Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenés esetén.

−

Az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés rendje:

−

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és
rendeltetésszerűen használni.

−

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtárostanár
feladata. Vitás esetben az igazgató dönt.

−

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul
nagyobb, akkor a rongálódás idejére érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételárat
kell kifizetni.

−

Ha a tanuló a használati idő letelte után ezen tankönyveket meg kívánja vásárolni, a
vételár megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén. Ha a tankönyv

130

ára nem állapítható meg, a könyvtárostanár becsült árat alkalmaz. Erre nézve a könyv
fénymásolatának lehetséges költsége az irányadó. A tankönyv árának megállapításakor
felmerülő vitás kérdésekben az igazgató dönt.
−

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeget tankönyvek és segédkönyvek
(kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére kell fordítani.
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6. számú mellékelt: Könyvtár-pedagógiai program
A Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 8 évfolyamos általános iskolából és 4
évfolyamos gimnáziumból áll. Intézményünkben nemzetiségi oktatás folyik.
A könyvtár-pedagógia célja az iskolában, hogy megismertesse és megszerettesse ezen
évfolyamok tanulóival az iskolai könyvtáron keresztül a könyvtárat, a könyvtárhasználatot,
részt vegyen az olvasóvá nevelésben. Szeretné kialakítani a tanulókban azokat a
tevékenységeket,

melyek

a

könyvtár-használaton

alapuló

önálló

ismeretszerzéshez

szükségesek. Feladatunknak tekintjük, hogy felkeltsük és megtartsuk az érdeklődést iskolánk
tanulói és dolgozói körében az iskolai könyvtári szolgáltatások iránt. Célunk mindkét
felhasználói csoport segítése.
A könyvtárhasználati órák megtartását a magyar nyelv- és irodalom, az informatika és a
mozgókép- és médiaismeret tantárgyak keretén belül tartjuk.
Ezeket a célokat szeretnénk teljesíteni az általános iskolásoknak megtartott szakköri
foglalkozásokkal is.
Az oktatási tartalmaknak fokozatosan, spirálisan, az előzetes ismeretekre építve és a tantárgyak
közt elosztva kell megjelenniük a tantervben és az oktatási gyakorlatban. A könyvtárhasználati
órák, ill. a könyvtári szakórák közös jellemzője, hogy képesség- és kompetenciafejlesztők,
értékközvetítők, gyakorlatorientáltak, tapasztalat- és élményszerzők.
Alsó tagozatban (1-4. évfolyam) feladatunk az alapismeretek és képességek rögzítése, az
érzelmi kötődések erősítése; az olvasástanulás, olvasni tudás elmélyítése, illetve
sikerélményeken keresztül az olvasási igény megalapozása, szükségletek közé beépítése.
Ugyancsak kiemelt feladat a könyvekhez való pozitív viszony kialakítása, ezáltal könnyebb a
tanuláshoz való hozzászoktatás is. Itt zajlik az alapfokú könyvtárhasználathoz és tanuláshoz
szükséges ismeretek elsajátítása, úgymint a könyvtár tereinek ismerete, a gyermekeknek készült
dokumentumtípusok fajtáinak ismerete, alapvető azonosító adatok felismerése, a könyvek
használatának ismerete, stb. Nem utolsó sorban itt ismerhetik és szokhatják meg a tanulók, hogy
az iskolai könyvtár a szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét nyújtja, azaz közösségi térként
is funkcionál.
A felső tagozatba (5-8. évfolyam) lépés sokszor jelent törést, a könyvtár viszont biztos pontként
megmarad a gyerekek életében. Nevelési céljaink csak az életkornak megfelelő mértékben
változnak, azaz például az olvasáskultúra fejlesztése, a pozitív érzelmi viszonyulás fenntartása,
a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége továbbra is kiemelt feladatunk. Oktatási téren már
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az összetettebb tudás kialakítása a cél, például a kézikönyvtár biztos használata, a katalógus- és
adatbázis-használat, a feladatnak megfelelő források kiválasztása és használata, azáltal a
lényegkiemelés, a megfelelő feldolgozási módszer kiválasztása, a nem hagyományos
dokumentumtípusok jellemzői, használatuk.
A gimnáziumban (9-12. évfolyam) nevelési céljaink szintén az életkornak megfelelően
változnak. Oktatási téren az ismeretek minél szélesebb körű kialakítása, a könyvtárhasználat
mélyítése a cél. Legfőbb oktatási céljaink: az információs problémamegoldásra való felkészítés,
a könyv- és könyvtárhasználati tudás fejlesztése, a szellemi munka technikáinak fejlesztése és
az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés.
Évfolyam
1. évf.

2. évf.

Óraszám
2 óra
magyar nyelv

2 óra
magyar nyelv

Tanterv
A könyvtár
sajátosságai
(1 óra)

Gyermekkönyvek az
iskolai könyvtárban
(1 óra)
A könyvtárhasználat
szabályai
(1 óra)
A könyv részei és
adatai
(1 óra)

3. évf.

4. évf.

3 óra
magyar nyelv

5 óra
magyar nyelv

A könyvtári rend
(1 óra)

A könyvek
csoportosítása
tartalmuk szerint
(1 óra)
Szótárak
(1 óra)
Könyvtári
dokumentumok
(1 óra)
Enciklopédia, Szótárak

- az iskolai könyvtár
- könyvek a könyvtárban –
könyvek otthon
- a könyvtár használata
- a könyvtár elrendezése
- gyermekkönyv-típusok
(képeskönyv, mesekönyv,
gyermeklexikon)
- a könyvtári könyv
(megkülönböztető jegyei,
védelme)
- a könyvtári rend
- a kölcsönzés menete
- a könyv főbb adatai: szerző,
cím)
- főbb tartalmi elemek:
tartalomjegyzék, fejezet
- állományrészek
• Gyermekkönyvek
• Szépirodalom
• Ismeretközlő irodalom
• Kézikönyvek
- szépirodalmi művek (mese,
vers stb.)
- ismeretterjesztő művek
- kétnyelvű szótárak (a magyarromán szótár)
- könyv
- folyóirat
- AV-dokumentumok
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Évfolyam

Óraszám

Tanterv
(2 óra)

5. évf.

(Délutáni
–
napközis
–
foglalkozás
keretében is)
3 óra
magyar nyelv

Látogatás a városi
könyvtárban
(2 óra)
Könyvtárhasználati
ismeretek
(1 óra)

Dokumentumismeret
(1 óra)

6. évf.

7. évf.

Segédkönyvek
(1 óra)
6 óra
Általános
magyar nyelv, könyvtárismeret
informatika,
(1 óra)
osztályfőnöki Dokumentumismeret
óra
(1 óra)
Tájékozódás a
könyvtárban
(2 óra)
Könyvtárismeret
(2 óra)
4 óra
Tájékozódás a
magyar nyelv, könyvtárban
informatika
(1 óra)
Könyvtártípusok
(1 óra)
Tájékozódás a
könyvtárban
(2 óra)

8. évf.

4 óra
mozgókép- és
médiaismeret,
magyar nyelv,
informatika

Dokumentumismeret
(1 óra)
Tájékozódás a
könyvtárban
(2 óra)

- használatuk /- Magyar
értelmező kéziszótár, kétnyelvű
szótárak (a magyar-román
szótár)/
- könyvtárbemutató óra
- raktári rend
- állományrészek
• Szépirodalom (betűrend)
• Ismeretközlő irodalom
• Kézikönyvtár
- dokumentumtípusok
(nyomtatott és elektronikus)
• könyv (formai és tartalmi
egységek)
- típusai
- használatuk
- könyvtártípusok
- nyomtatott és nem nyomtatott
dokumentumok
- a katalógus szerepe, adatai,
használata (hagyományos és
elektronikus)
- látogatás a városi könyvtárban
(állományrészek, tájékozódás,
szolgáltatások)
- a kézikönyvtár használata
- kézikönyvek felépítése
- nemzeti könyvtár
- szakkönyvtár
- közművelődési könyvtár
- iskolai könyvtár
- cédulakatalógus –
számítógépes katalógus
- a számítógépes katalógus
használata, felépítése (keresés a
városi könyvtár katalógusában
szerző és cím alapján)
- időszaki kiadványok típusai,
felépítése
- a számítógépes katalógus
használata (egyéb adatok)
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Évfolyam

9. évf.

Óraszám

5 óra
informatika,
osztályfőnöki,
magyar nyelv

Tanterv
A szellemi munka
technikája
(1 óra)
Általános
könyvtárismeret
(1 óra)
Látogatás a városi
könyvtárban
(1 óra)
Tájékozódás a
könyvtárban
(2 óra)

Dokumentumismeret
(1 óra)
10. évf.

4 óra
A szellemi munka
magyar nyelv, technikája
román
(4 óra)
népismeret

11-12. évf.

2 óra
magyar nyelv

A szellemi munka
technikája
(2 óra)

- anyaggyűjtés a könyvtárban
- az iskolai könyvtár használata
- könyvtártípusok és jellemzőik
- a könyvtártípus közvetlen
megismerése
- a számítógépes katalógus
használata
- a könyvtári információs
rendszer szolgáltatásainak
aktív felhasználása
a tanulásban.
- a hagyományos és az
elektronikus dokumentumok
összehasonlítása
- anyaggyűjtés és tájékozódás a
könyvtárban és az interneten
- 1-1 téma önálló feldolgozása
- a forrásfelhasználás etikai
szabályai (idézés, hivatkozás)
- az írásmű formai és szerkezeti
elemei (forrásjegyzék, jegyzet)
- egy-egy tantárgyhoz való
felkészüléshez felhasználható
dokumentumok és feldolgozásuk
- hivatkozásjegyzék,
forrásjegyzék készítése, a
források felhasználása az etikai
normák követésével
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7. számú mellékelt: Adatkezelési szabályzat
1.

Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell
felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
előírásainak.

2.

Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a
magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.:
statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója
felmentést adhat, de ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló
szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

3.

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben
felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg
az alábbi pontokban részletezett módon.

4.

Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
•

igazgatóhelyettesek,

•

iskolatitkár.

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:

5.

•

igazgatóhelyettesek,

•

iskolatitkár,

•

osztályfőnökök,

•

napközis nevelők,

•

gyermek- és ifjúság védelmi felelős,

•

kollégiumi nevelők.

Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélyezett
esetekben:
a) az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos
adatait továbbíthatja:
• igazgató,
• igazgatóhelyettes,
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• iskolatitkár,
b) az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel
összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági
szolgálatnak az intézmény igazgatója továbbíthatja.
6.

A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:
• a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a
közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi,
iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó
intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet,
intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR
működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatója;
• a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a
pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az
intézmény igazgatóhelyettese;
• a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a
pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az
iskolatitkár;
• a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat
intézményei, a szülő részére az osztályfőnök;
• a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
• a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős.

7.

Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A
személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra
személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak
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személyi anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős.
8.

A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért az intézmény igazgatóhelyettese a felelős.
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8. számú melléklet: Iskolai közösségi szolgálat szervezeti és működési
szabályzata
„Időt kell szakítanod embertársaidra.
Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is.
Valamit, amiért fizetséget nem kapsz,
csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
(Albert Schweitzer)

„A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…” (a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, ill. annak módosításáról szóló 2014. évi CV.
törvény)
Jogszabályi háttér
− A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, ill. annak módosításáról szóló
2014. évi CV. törvény
− A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályos állapota
A közösségi szolgálat jelentősége
− a személyiség fejlesztése (felelősségvállalás, érzelmi intelligencia, együttműködés,
konfliktuskezelés,

empátia,

problémamegoldás,

kritikus

gondolkodás,

felelős

döntéshozatal, kommunikációs készség)
− a szociális érzékenység kibontakoztatása, erősítése a tanórán kívüli tevékenységgel,
informális és nem formális eszközök felhasználásával
− segítségnyújtás
− a segítő és segített között közvetlen kapcsolat kialakítása
− a diákok betekintést nyerhetnek a munka világába, ami fontos lehet a pályaorientációban
− készségek fejlesztése a gyakorlatban, valódi élethelyzetekben, amelyek a későbbi
munkavállaláshoz szükségesek
− személyes emberi kapcsolatok

139

Iskolai szervezési feladatok
− A közösségi szolgálat megszervezéséért az intézmény igazgatója felel. A konkrét
végrehajtási feladatokba bevonja az igazgatóhelyettest, az osztályfőnököket, valamint a
koordinátorokat.
− A 9. évfolyamos diákokat és a szülőket a tanévnyitón a koordinátor tájékoztatja a
közösségi szolgálatról.
− Az igazgatóhelyettes és a koordinátor feltérképezi a lehetőségeket, felméri a diákok
igényeit.
− A koordinátor megszervezi a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával
összefüggő feladatok ellátását
•

felkészíti a tanulókat

•

a szülőket folyamatosan tájékoztatja

•

a fogadó helyekkel tartja a kapcsolatot

•

adminisztrál, dokumentál, igazolást állít ki

A szolgálat időtartama
− 5 óra bevezetés, 40 óra közösségi szolgálat (9., 10., 11. évfolyam), 5 óra feldolgozás
(részletesen lásd!: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályos
állapota)
Az önkéntes munka nyilvántartása, dokumentálása
−

Az iskola együttműködési megállapodást köt a fogadó szervvel.

−

A tanuló tanévenként jelentkezési lapot tölt ki, amelyen szerepel a jelentkezés ténye, a
munkavégzés helye, ideje és a szülői aláírás.

−

Az önkéntes munka során a tanuló köteles naplót vezetni. Ebben feljegyzi, mikor, hol,
hány órát teljesített. A naplóban a teljesített órákat aláírja, igazolja a fogadó intézmény
is. A tanuló minden alkalom után leírja tapasztalatait, élményeit.

−

Az iskola az 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban,
amelyből az egyik az intézménynél marad.

−

Az osztályfőnök az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban tanév végén
rögzíti a közösségi szolgálat teljesítését a megfelelő záradékkal.
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− Az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésével a tanuló megkezdheti az érettségi vizsgát.
A közösségi szolgálat helyszínei
A közösségi szolgálat a N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban
(helyben), valamint iskolán kívüli szervezetnél teljesíthető.
Helyben végezhető tevékenységek:
Iskolai műsor, ünnepség, rendezvény szervezésében való részvétel (Karácsony, szalagavató,
ballagás, kulturális programok stb.), valamint az iskola műszaki állapota és környezetének
javítása érdekében végzett munka.
Közösségi szolgálat iskolán kívül:
A közösségi szolgálat keretei között
− egészségügyi,
− szociális és jótékonysági,
− oktatási,
− kulturális és közösségi,
− környezet- és természetvédelmi,
− katasztrófavédelemi,
− az óvodás korú, sajtos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidő
területen folytatható tevékenység.
Az iskolával együttműködő szervezetek:
− Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület
− Románvárosi Óvoda
− Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
− Békés Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság
− Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület
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-

gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási és szakmai teljesítés igazolási
jogkört, (melyet akadályoztatása, illetve összeférhetetlensége esetén a munkaköri
leírásában erre jogosult dolgozó lát el),
helyettesítését – kivéve a munkaviszony keletkezésére és megszűnésére vonatkozó
döntéseket – a munkaköri leírásban megbízott dolgozó látja el.

A hatáskörgyakorlás módja, felelősségi szabályok szintén a IV. fejezetben kerültek
meghatározásra - kiegészítésként - az alábbiak szerint:
Az intézmény valamennyi munkatársa a munkakörébe tartozó feladatokat önállóan és teljes
felelősséggel köteles ellátni. Valamennyi dolgozó köteles a munkaköréhez tartozó feladatokat
és határidőket folyamatosan figyelemmel kísérni és azok betartásáról gondoskodni.
Az intézmény fentiekkel kiegészített szervezeti és működési szabályzata egységes szerkezetben
– a most történt kiegészítések külön jelölve – az előterjesztés mellékletét képezi.
Tisztelettel kérem a közgyűlés tagjait, hogy a Dokumentációs és Információs Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi határozat elfogadásával hagyjuk jóvá.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az általa alapított és fenntartott
Dokumentációs és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát – az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 9. § b (bek.) alapján jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök
Gyula, 2020. szeptember 18.

Kozma György
elnök

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Dokumentációs és Információs Központ
Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 36. §- a alapján a
6/2004. (IV.3.) számú közgyűlési határozatával
Dokumentációs és Információ Központot hozott létre.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a Dokumentációs és Információs
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 9. § b.) pontja, valamint 10. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapítom meg.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az intézmény megnevezése, fontosabb adatai

1.

Az intézmény megnevezése:

Magyarul: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs
Központ (a továbbiakban: Intézmény).
Románul: Centru de Documentare si Informare al ATRU

2. Székhelye: 5700 Gyula, Sáros utca 17.
3. Telephelye: Kétegyháza, Kossuth utca 66.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az intézmény jelenleg hatályos Alapító
Okiratát a 294/2016. (II.25.) számú határozatával adta ki.
Alapításának éve: 2004.
Adóhatósági azonosítószám: 15598000-1-04
A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: 598008
Statisztikai számjel: 15598000-9101-352-04
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: közművelődési intézmény.

4.

Az intézmény bélyegzője kör alakú, román és magyar nyelvű felirattal: Magyarországi
Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központ Gyula
2003
Centrul de Documentare si Informare al Autoguvernarii pe Tara a Romanilor din Ungaria

5.

Az intézmény típusa, jogállása:
5.1.

Az intézmény jogi személy, költségvetés szerv.

5.2.

Típusa: közművelődési intézmény

5.3. Alapítója, fenntartója és irányítója: Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata
5.4

Az intézmény működési területe a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatának működési területe.

6.

Az intézmény képviselete, vezetése:
6.1.
6.2.

Az intézmény élén az igazgató áll.
Az intézmény igazgatóját a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának
Közgyűlése pályázat útján, öt évre bízza meg. A pályázat útján megválasztott
intézményvezető
megbízását
a
Magyarországi
Románok
Országos
Önkormányzatának
Közgyűlése
döntésével
pályázat
kiírása
nélkül
meghosszabbíthatja. A vezető tekintetében – a felmentés esetét kivéve – a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Elnöke gyakorolja a
munkáltatói jogot. A felmentés jogát a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata Közgyűlés gyakorolja.
Az intézmény igazgatója az intézmény vezetését a jelen Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak szerint látja el.
Az intézményvezető az intézményben alkalmazott munkavállalók felett gyakorolja
a munkáltatói jogokat.
Az igazgató az intézményt érintő valamennyi kérdésben kizárólagosan jogosult az
intézmény képviseletére.
Az intézmény igazgatója jogosult az intézmény munkáját segítő –
foglalkoztatottak munkakörébe nem tartozó - tevékenységre, szolgáltatásra
megbízási jogviszonyt létesíteni.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

II. fejezet
Az intézmény feladatai és hatásköre

1. A költségvetési szervben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:
-

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól,
az 1997. évi CXV. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről,
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről,
2000. évi C. törvény a számvitelről,
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról,
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről.

2. Államháztartási szakágazati besorolása: A költségvetési szerv szakmai szempontból
meghatározó alaptevékenységének a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek
egységes ágazati rendje szerinti besorolása: 910110 közművelődési intézmények
tevékenysége.

3. Alaptevékenységének kormányzati funkció szerint megjelölése:
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

4. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
5. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatainak meghatározása:
-

-

elősegíti és összehangolja a magyarországi románság társadalmi, kulturális
törekvéseinek megvalósítását (történelmi múlt és kulturális örökség ápolása),
segíti a román nemzetiség kulturális hagyományainak ápolását, megőrzését és a
különböző közösségek működését,
támogatja a román nemzetiséghez tartozó személyek kultúrájának megőrzését és
fejlesztését, valamint identitásuk (vallásuk, nyelvük, hagyományaik és kulturális
örökségük) megőrzését,
elősegíti az információ és a kapcsolati tőke aktiválását a románságon belül,
megjelenési lehetőséget biztosít minden olyan kulturális, oktatási, tudományos vagy
művészeti kezdeményezéshez, melynek célja a román nemzetiséghez tartozók
kifejezhessék, megőrizhessék és fejleszthessék identitásukat,
kezeli és fejleszti a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata könyv és
dokumentációgyűjteményét,
működteti a Kétegyházi Tájházat, ápolja és gyarapítja a gyűjteményben található, a
románság kultúráját, néprajzát bemutató tárgyakat.

III. fejezet
Az intézmény gazdálkodása, vagyona, költségvetése
1. Az intézmény éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az intézmény gazdálkodása a
mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó előírásait kell megfelelően alkalmazni.
2. Az intézmény által használt ingatlan vagyon a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatának tulajdonát képezi, az ingó vagyona a költségvetési intézmény
tulajdonában áll.
3. Az intézmény számlavezető pénzintézete: K & H Bank Zrt Gyulai Fiókja
4. Az intézmény számlaszáma: 10402623-26213336-00000000

5. Az intézmény pénzügyi-gazdasági, költségvetési tervezési és végrehajtási feladatait
külön együttműködési megállapodás alapján a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatának Hivatala látja el.
IV.
Az intézmény szervezete, munkakörök
Az intézmény engedélyezett létszáma: 6 fő, heti 40 munkaórában alkalmazott munkavállaló:
igazgató, pénzügyi szakmunkatárs, pénztáros-adminisztratív ügyintéző, jogi referens, kulturális
szervező.
Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: munkajogviszony.
1.
-

Igazgatói munkakör:
Az igazgató feladatai:
ellátja az intézmény képviseletét (akadályoztatása esetén a Közgyűlés Elnöke vagy az
általa megbízott személy képviseli az intézményt)
az intézmény hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a kiadmányozási feladatokat,
gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében,
meghatározza a dolgozók feladatait,
a munkaköri leírásokban nevesíti a munkakört ellátó helyettesítésének rendjét és az
ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,
irányítja az intézmény dolgozóinak szakmai munkáját,
évente értékelést, beszámolót készít az intézmény tevékenységéről,
irányítja az intézmény operatív gazdálkodási tevékenységét,
gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási és szakmai teljesítés igazolási
jogkört, (melyet akadályoztatása, illetve összeférhetetlensége esetén a munkaköri
leírásában erre jogosult dolgozó lát el).
felelős a jogszabályokban az intézmény számára az alapító okiratban, belső
szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv
számára jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítéséért
helyettesítését – kivéve a munkaviszony keletkezésére és megszűnésére vonatkozó
döntéseket – a munkaköri leírásban megbízott dolgozó látja el.

2. Pénzügyi szakmunkatársi munkakör:
A gazdasági ügyintéző feladatai:
- az intézmény éves költségvetési tervezetnek jogszabály szerinti tartalommal és
szerkezetben történő összeállítása,
- számviteli feladatok végrehajtása, a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott pénzügyi, gazdálkodási jelentések elkészítése,
- év végi mérleg és beszámoló elkészítése,
- zárszámadási határozat-tervezet jogszabály szerinti tartalommal és szerkezetben történő
előkészítése,
- pénzügyi és pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, teljesítési határidők
figyelemmel kísérése és teljesítése,
- a pénzügyi tárgyú intézményi szabályzatok elkészítése, hatályosulásuk folyamatos
követése és szükség esetén módosítás javaslat elkészítése,

-

a jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartások vezetése,
az SZJA-val, munkaadói, munkavállalói járulékokkal kapcsolatos elszámolás, továbbá
egyéb pénzügyi feladatok ellátása, év végi zárások, bevallások elkészítése, a munka és
bérügyi, valamint a TB-vel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása,
pályázatok, támogatások bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.

3. Pénztáros és adminisztratív ügyintéző:
A pénztáros és adminisztratív ügyintézőt az igazgató nevezi ki és menti fel.
- az intézmény címére érkező posta bontása, iktatása és szétosztása,
- az intézmény irattárának kezelése,
- megfelelő bizonylat alapján készpénzfelvétele a bankból, illetve egyéb befizetőktől,
azok bevételi pénztárbizonylaton történő vezetése és kezelése, ugyanez vonatkozik a
kiadások tekintetében is,
- házipénztár kezelése,
- az intézmény általi szolgáltatások kiszámlázása, kimenő számlák, vevő tartozások
nyilvántartása, bevételek teljesítésének nyomon követése, késedelmes vevők
felszólítása
- pénztárkönyv havonkénti zárása, elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása a
megfelelő programmal,
- az intézmény statisztikai adatszolgáltatásait végzi,
- folyamatosan nyomon követi a pályázati lehetőségeket, gondoskodik azok
elkészítéséről, megvalósításának szervezéséről, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó
megrendeléseket, szerződéskötéseket, elszámolásokat végzi.
4. Jogi referensi munkakör:
az intézmény alapdokumentumainak (Alapító okirat, SZMSZ) az intézmény
feladatainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő folyamatos figyelemmel kísérése
és szükség esetén a fenntartó felé történő döntés-előkészítése,
- az intézményi dolgozók munkaköri leírásának elkészítése és szükség esetén módosítása,
- a fenntartói döntések igénylő közgyűlési anyagok elkészítése,
- az intézményben alkalmazott közfoglalkoztatottak munkaügyi iratainak elkészítése,
- gondoskodik a Kétegyházi Tájház működtetéséhez az ágazati jogszabályok által
meghatározott engedélyek, dokumentumok, nyilvántartások naprakész vezetéséről.
5. Kulturális munkakör:
- közreműködik az intézmény kulturális programtervének elkészítésében és annak
megvalósításában,
- gondoskodik a szakmai beszámolóhoz, statisztikákhoz szükséges adatok, információk
folyamatos nyilvántartásáról, ellenőrzéséről,
- az intézmény céljainak megvalósítása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a helyi
intézményekkel, a helyi szervezettekkel,
- gondoskodik az intézmény által szervezett rendezvények, programok szakmai
megvalósításáról az igazgató irányításával,
- az intézmény közművelődési feladatainak minél színvonalasabb ellátása érdekében
folyamatosan törekszik önálló szakmai fejlesztésre, ötletek gyűjtésére, közönség
szervezésére,

-

az intézmény könyv- és dokumentumgyűjteményének kezelése,
az állománygyarapítás és feldolgozás terén a hagyományos (kézi) és modern
adminisztráció elvégzése, nyilvántartások készítése,
az intézmény által szervezett rendezvények előkészítésébe és lebonyolításában történő
részvétel,
a rendezvények, kulturális események dokumentálása.

A hatáskörgyakorlás módja, felelősségi szabályok: Az intézmény valamennyi munkatársa a
munkakörébe tartozó feladatokat önállóan és teljes felelősséggel köteles ellátni. Valamennyi
dolgozó köteles a munkaköréhez tartozó feladatokat és határidőket folyamatosan
figyelemmel kísérni és azok betartásáról gondoskodni.
A Kétegyházi Tájház működtetése megbízási szerződés keretében alkalmazott munkavállaló
foglalkoztatásával történik.
A megbízási szerződés keretében foglalkoztatott dolgozó folyamatos készenlétet tart,
(telefonon elérhető) és amennyiben a Tájház gyűjteményének megtekintésére érdeklődő
csoport jelentkezik, úgy részükre a tárlatvezetést biztosítja. Naprakészen vezeti a Tájház
működéséhez szükséges nyilvántartásokat.

V. fejezet
A költségvetési szerv működési rendje
Az intézmény munkavállalóinak jogviszonyával és a munkarenddel kapcsolatos
szabályokat a hatályos Munka Törvénykönyve tartalmazza. Egyéb jogviszonyban
alkalmazottakra a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.
Az Intézmény munkavállalóinak feladat- és hatásköre
Az Intézmény munkavállalóinak hatáskörét, feladatai, felelősségét az Igazgató
határozza meg.
A személyre szólóan kiadott munkaköri leírás tartalmazza az alkalmazott feladatait,
hatáskörét, szervezeten belül elfoglalt helyét, felelősségét.
Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén
a) elősegíteni az intézményi célok maradéktalan és törvényes teljesítését,
b) a jogszabályokban, belő szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás
szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni,
c) munkaterültén a törvényességet betartani,
d) munkakörével járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni,
e) az intézményi vagyon és eszközök megóvását előmozdítani,
f) a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy
erre az illetékes figyelmét felhívni,
g) munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni,
h) munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni,

i) az igazgató által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó
jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és
tevékenységéről felettesének beszámolni,
j) a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni,
az anyagokat pedig takarékosan kezelni,
k) munkaköri leírásban meghatározott, távolléte esetén helyettesítését ellátó személy
részére a tervezett távollét előtt átadja a folyamatban lévő ügyek listáját és azok
ellátásának módját.
VI.
Záró rendelkezés
Az SZMSZ jóváhagyására a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának
közgyűlése jogosult.
Jelen SZMSZ a Közgyűlés…………………………………..határozata alapján 2020.
október 1. napján lép hatályba.
Gyula, 2020. szeptember …..

Vetróné Negreu Mariana
igazgató

ellenőrzési terv módosítását oly módon, hogy vizsgált szervezetenként 4 napot határozzon
meg a Közgyűlés az ellenőrzések lefolytatására.
Az MROÖ és az általa alapított és fenntartott alábbi intézmények belső ellenőrzéséről
szükséges gondoskodnunk:
-

M.R.O.Ö.,
M.R.O.Ö. Hivatala,
M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ,
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda,
Eleki Román Általános Iskola,
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda,
„Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda,
„Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium,
Románvárosi Óvoda.

A belső ellenőr által összeállított és a Közgyűlés által elfogadott 2020. évre vonatkozó
éves belső ellenőrzési terv a következőket tartalmazza.
Az ellenőrzések tárgya

Az ellenőrzések céljai

Az MROÖ és a fenntartásában lévő Annak megállapítása, hogy a selejtezések, a
intézmények által 2019. december 31-i leltározás teljes körűen elvégzésre került, a
fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzése leltározás dokumentációja megfelel a
jogszabályi és a belső szabályozásoknak.
Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat módosított 2020. évi ellenőrzési terve,
illetve a megbízottal megkötendő megbízási szerződés, melyek szíves jóváhagyását kérem.
Tisztelt Közgyűlés!
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok
elfogadását.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése alapján, a határozat mellékletét képező tartalommal
módosítja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési
tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök
Dr. Bálint Anna hivatalvezető
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II.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet alapján, a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a
Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt-vel a 2020. évre, belső ellenőri
feladatok ellátására megkötendő Megbízási szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök
Dr. Bálint Anna hivatalvezető

Gyula, 2020. szeptember 15.
Kozma György
elnök
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Magyarországi Románok Országos Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzésére
amely létrejött egyrészről
Név:
Magyarországi Románok Országos Önkormányzat
Székhely:
5700 Gyula, Eminescu u. 1.
Adószám:
18382251-1-04
Képviseli:
Kozma György Elnök
Dr. Bálint Anna Hivatalvezető
,mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
,másrészről
Név:
Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt.
Székhely:
5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.
Adószám:
25572760-2-04
Képviseli:
dr. Cséffai Attila Csaba igazgató
,mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
I.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet
(továbbiakban: Bkr.) által szabályozott belső ellenőrzési tevékenységet 2020. évben ellátja a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzat közgyűlése által a ../2020. (IX.30.) számú
határozattal módosított 131/2019. (X.2.) MROÖ számú határozatában elfogadott belső ellenőrzési
munkaterv szerint, a Megbízó és az általa fenntartott önkormányzati intézmények vonatkozásában.
A Bkr. 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatokat szintén a Megbízott látja el.
II.
A Megbízott a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő
szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott
módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.
A Megbízott a jelen megállapodásban részletezett feladatok ellátását vállalja és nyilatkozik, hogy a
feladatokat a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően látja el, a feladat ellátásához
szükséges végzettséggel, jogszabályi feltételekkel, előírásokkal rendelkezik.
III.
A Megbízott az alábbi feladatok elvégzésére vállal kötelezettséget jelen szerződésben meghatározott
rendelkezések szerint. A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a hazai
államháztartási belső ellenőrzési standardok, a nemzetgazdasági minisztérium által közzétett
módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.
IV.
A Megbízó a Megbízottnak az I. pontban leírt munkavégzésért az alábbi megbízási díjtételt fizeti
meg: 950.000,- Ft + áfa, azaz kilencszázötvenezer+ áfa. A megbízási díj kifizetése az egyes
feladatok elvégzése után arányosan történik, a Megbízott által előzetesen benyújtott számla alapján.
A fenti összeg magában foglalja a jelen szerződésben megjelölt feladatok ellátását, a munkadíjat és az
útiköltséget; a Megbízott egyéb költségeinek, anyagi követeléseinek megtérítésére nem jogosít.
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Felek rögzítik, hogy a fenti megbízási díjon felül a Megbízottat teljesítésarányosan rendkívüli ellenőrzés
esetén további 25.000,- Ft/revizori nap + áfa, azaz huszonötezer forint/revizori nap + áfa, rendkívüli
vezető belső ellenőrzés esetén 50.000,- Ft/revizori nap + áfa, azaz ötvenezer forint/revizori nap + áfa
megbízási díj illeti meg.
A Megbízó nyilatkozik, hogy a jelen megbízási szerződésben meghatározott tevékenység ellenértékének
pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Megbízó a megbízási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a teljesítési igazolás aláírása
után 8 napon belül egy összegben fizeti meg a Megbízott által benyújtott számlán szereplő
bankszámlaszámra történő átutalással. A megbízási díj késedelmes megfizetése esetén Megbízott a Ptk.
6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
A Megbízott és a Megbízó is fenntartja a jelen szerződésben megállapított díjtétel összegének
változtatási jogát, amennyiben a szerződésben rögzített körülmények (pl. az elvégzendő munka
nagyságrendje, egyéb feltételek) megváltoznak.
V.
E szerződés keretében az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a Megbízott munkájához szükséges
alapbizonylatokat, iratokat és egyéb dokumentációkat megfelelő időben a Megbízott rendelkezésére
bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani.
Vizsgálati (ellenőrzési) alapbizonylatnak minősül minden, az Önkormányzat és Intézményei
tevékenységéhez kapcsolódó irat (készpénzfizetési számlák, átutalással fizetett számlák, csekkek,
bankbizonylatok, számlák, szerződések, menetlevelek, költségvetési rendeletek, azok módosításai,
normatíva igénylések és módosítások, bérezéssel kapcsolatos okmányok stb.).
Az ellenőrzött szerv vezetője a szükséges dokumentumokat a megbízott részére vizsgálati célból köteles
átadni, illetve a megbízott köteles azokat megfelelően tárolni, és azt az ellenőrzés végén haladéktalanul
visszaszolgáltatni.
VI.
A Megbízott teljes titoktartással tartozik az általa megismert adatok, tények, információk tekintetében.
A tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban
előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamatosan gondoskodik.
A Megbízott és a Megbízó köteles az önkormányzat és intézményei ellenőrzése során együttműködni
és egymás számára a szükséges tájékoztatást megadni. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul
értesíteni, amennyiben azonnali intézkedést igénylő szabálytalanság merül fel akár az önkormányzatnál,
akár valamelyik intézményénél.
A Megbízott a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. szerinti közvetlen
hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre, a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más
intézmények, illetve személyek javára, illetve kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet
dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel.
A titoktartás alól a Megbízó írásban felmentést adhat.
VII.
A Megbízott a vizsgálatok eredményeiről készült jelentését és a kapcsolódó iratokat, dokumentumokat
annak elfogadásától számított 8 napon belül a Bkr.-ben meghatározott eljárási rend betartásával írásban
adja át az ellenőrzött szerv vezetőjének, valamint az irányító szerv vezetőjének.
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VIII.
A jelen megbízási szerződést mindkét fél indokolás nélkül, 60 napos felmondási idővel felmondhatja.
A felmondási idő a felmondás bejelentését követő hónap első napján kezdődik.
A szerződés azonnali hatályú felmondása is lehetséges, azonban ez esetben a feleket egyrészt indokolási
kötelezettség terheli, másrészt pedig – súlyos szerződésszegés esetétől eltekintve – a már elvállalt
kötelezettségeket mindkét félnek teljesítenie kell. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízott
az éves munkatervtől eltérő, 60 napot meghaladó késedelembe esik, vagy titoktartási kötelezettségét
megszegi. Az alapos indok nélkül történt azonnali hatályú felmondással okozott kárért a felmondást
bejelentő fél köteles helytállni.
Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.

IX.

X.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv., az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a végrehajtására vonatkozó és a belső
ellenőrzést szabályozó mindenkori hatályos jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadók.
A jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a felek a
Békéscsabai Járásbíróság illetékességét kötik ki.
A szerződő felek a jelen szerződést, amely 3 (három) oldalból és X (tíz) pontból áll, elolvasták és
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban írják alá,
melyből 1 (egy) példány a Megbízottat, 2 (két) példány pedig a Megbízót illeti.
Kelt: Békéscsaba, 2020. szeptember __. napján

Megbízó nevében:

___________________
KOZMA GYÖRGY
elnök

Megbízott nevében:

___________________
DR. BÁLINT ANNA
hivatalvezető
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______________________
DR. CSÉFFAI ATTILA CSABA

igazgató

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2020.

Sorszám

1

Az ellenőrzés
tárgya

Az Intézmények
által 2019.
december 31-i
fordulónapra
elvégzett
leltárának
ellenőrzése

Ellenőrzött szerv

- MROÖ Önkormányzat
- MROÖ Hivatala
- N.B. Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium
- Gyulai Románvárosi Óvoda
- Kétegyházi Román Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda
- „Magdu Lucian” Általános
Iskola és Óvoda
- Bihar Román Nemzetiségi
Kéttannyelvű Általános
- Eleki Román Általános Iskola
- MROÖ Dokumentációs és
Információs Központ

Vezető belső
ellenőri feladatok

Az ellenőrzés célja, módszerei,
ellenőrizendő időszak

Ellenőrzés célja: annak megállapítása,
hogy a selejtezések, a leltározás
teljeskörűen elvégzésre került, a leltározás
dokumentációja megfelel a jogszabályi és a
belső szabályozásoknak.
Ellenőrizendő időszak: 2019. év

Azonosított
kockázati
tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzés
ütemezése

selejtezés nem kerül
elvégzésre, nem kerül
felvételre az összes eszköz

szabályszerűségi
ellenőrzés

2020. évben

_____________________________
belső ellenőrzési vezető

36 revizori nap
(9*4 nap)

Ellenőrzés módszerei: jogszabályi
előírásoknak és a leltározási szabályzatnak
megfelelően történt-e a leltárfelvétel.

Belső ellenőrzési kézikönyv összeállítása,
aktualizálása, stratégiai terv elkészítése,
éves jelentés elkészítése, belső ellenőrzési
munkaterv elkészítése stb.

1 revizori nap

Békéscsaba, 2019. szeptember 30.
Készítette:

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

Jóváhagyta:
________________________
szervezet vezetője

Kérem a Tisztelt Közgyűlés tagjait, hogy a Stratégiai és Fejlesztési Tervbe foglalt
célkitűzéseket szíveskedjenek áttekinteni és véleményükkel, javaslataikkal segítsenek azt
pontosítani, gazdagítani.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 2019-2024-es
önkormányzati ciklusra vonatkozó Stratégiai és Fejlesztési Tervét a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Az éves költségvetési határozatok elkészítése során a Stratégiai és Fejlesztési Terv célkitűzéseit
kell alapul venni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kozma György elnök

Gyula, 2020. szeptember 18.

Kozma György
elnök

A Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata és intézményeinek

aktuális helyzete

2020. szeptember

I. BEVEZETŐ
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. évi törvény 2. §. 1. pontja alapján
nemzetiségi közügy a törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a
nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása – különösen az anyanyelv ápolása,
őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi
önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése – érdekében a nemzetiséghez
tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és
az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő
ügy; továbbá a közhatalmat gyakorló állami és helyi önkormányzati szervekben, továbbá a
nemzetiségi önkormányzati szervekben való nemzetiségi

képviselethez és mindezek

szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek biztosításához kapcsolódó ügy.
A nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási
feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus
választások útján a törvény alapján létrehozott szervezetek, amelyek a nemzetiségi közösséget
megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és
képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek települési, területi vagy
országos szinten történő önálló intézésére jönnek létre.
Az országos nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározott érdekképviseleti,
érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos
szintű képviseletét és védelmét, a nemzetiségi kulturális autonómia fejlesztése érdekében
országos szintű nemzetiségi intézményhálózatot tart fenn.
Figyelemmel arra, hogy az országos román önkormányzat kiterjedt intézményhálózatot tart
fenn és számos a román nemzetiséget érintő közügy gyakorlásáról gondoskodik, fontos
meghatározni mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel
összhangban, a nemzetiségi társadalmi adottságok figyelembevételével az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának fejlesztési programja a 2019-2024.
közötti időszakot öleli fel, a benne foglaltak olyan irányelvek és tervek, melyek megvalósítási
szándékát a Közgyűlés a ………/2020. (IX.30.) számú határozatával kinyilatkoztatta. A
stratégiai és fejlesztési program végrehajtásának ütemezését az éves költségvetések
tartalmazzák.
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II. HELYZETELEMZÉS
1. A hazai románság rövid történeti áttekintése
A mai Magyarország románságának meghatározó vonása, hogy történelme során mindig
magyar állami keretek között élt, a románság legnyugatibb részét képezte; mai lakhelyét belső
vándorlás vagy szervezett betelepítés következtében foglalta el, s létszámát 1990 óta a
Romániából történő betelepülések is gyarapítják.
A hazai románság olyan őshonos államalkotó nemzeti kisebbség, amelynek elődei a Körösök
és a Maros által határolt vidékről települtek át mai lakhelyükre.
A mai Magyarország területén élő népcsoport a körösvidéki nyelvjárás két változatát beszéli,
a Fehér - és a Fekete-Körös menti román nyelvet. A kettő közötti határvonal körülbelül
Gyulánál húzható meg. A honi románság kulturális központjának számító kisváros és annak
délre eső településeinek románsága a Fehér-Körös vidékének nyelvét beszéli, úgy, mint
Kétegyháza, Békés, Békéscsaba, Csorvás, Elek, Pusztaottlaka, Battonya, Lőkösháza,
Magyarcsanád, Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Makó lakosai. Gyulától északra,
Méhkeréken, Sarkadkeresztúron, Körösszakálban, Bedőben, Pocsajon, Létavértesen, a
Debrecentől keletre eső helységek és a Nyírség egyes településein élő románok pedig a
Fekete-Körös mentén és attól északra meghonosodott bihari nyelvjárást használják.
A Romániával szomszédos megyékben él a románság döntő többsége, ami némileg
megkönnyítette a román nyelvvel és kultúrával való kapcsolattartást. Igaz, hogy egyetlen
megyéje sincs az országnak, ahol ne találnánk kisebb-nagyobb román populációt, de a
legtöbben Békés megyében, Hajdú-Bihar és Csongrád megyében, valamint Budapesten és
környékén élnek.
A hazai románság túlnyomó többsége valamilyen vallási felekezet (ortodox, baptista,
pünkösdi) tagja, ebből fakadóan a nyelv és kultúra átörökítésében kimagasló szerep hárul a
család, az oktatási intézmények (óvoda, iskola) mellett az egyházakra is.
Nemzeti kisebbségünk legnagyobb kulturális értéke minden bizonnyal a jeles ünnepekhez, az
élet sorsdöntő eseményeihez, az évszakokhoz és a mezei munkákhoz kapcsolódó szokások, az
ezeket tükröző néptánc, népzene vitalitása és szépsége. Népköltészetünk egyik legjobban
reprezentált műfaja a népmese. Ma is élő szokások a karácsonyi kántálás és éneklés, a január
eleji házszentelés, a lakodalom népi szertartás szerinti megtartása, és megannyi más élő
hagyomány.

2

2. A Közgyűlés tagjainak száma: 15 fő
Az önkormányzati bizottságok:
• Pénzügyi Bizottság
• Oktatási Bizottság
• Kulturális és Ifjúsági Bizottság

3. Demográfiai és egyéb jellemzők
a) A román nemzetiséghez tartozó száma
Év
2011

A román nemzetiséghez
tartozók száma (fő)
35 641

2016

36 506
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b.) Fenntartott intézmények
•

intézmények száma: 8
intézmények:
•
•
•
•
•
•
•
•

MROÖ Hivatala
Dokumentációs és Információs Központ
Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda
Eleki Román Általános Iskola
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Románvárosi Óvoda

A magyar állami nyilvántartásban a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium, valamint a battonyai Magdu Lucian Román Általános
Iskola és Óvoda a hazai román nemzetiség közoktatási-köznevelés bázis
intézményeként szerepel. A gimnázium a közelmúltban megkapta az állami
nyelvvizsga központ szerepkört is. Ezek minősítések és szerepkörök az
intézményeinkben folyó magas szakmai színvonalat jelzik.

•

Intézmények humánerőforrás ellátottsága

Foglalkoztatottak

Hivatal

Gimnázium

Kétegyháza

Bihar

Románvárosi
Óvoda
19
1
1
0
1

Battonya

Dok.Kp.

főállásúak
nyugdíjasok
munkatörv.-es
megbízási szerz-el
öt éven belül
nyugdíjba megy
pályakezdők
pénzügyi ügyint.

5
0
1
0
1

47
5
5
6
9

25
0
0
4
5

21
1
0
8
9

14
0
0
7
2

25
0
0
6
0

5
0
0
2
0

0
0

2
3

0
3

0
1

2
1

1
1

0
1

1
1

0
7

0
0

8

2
2 (1
rész)
0
1
(rész)
0

ügyviteli dolgozó
egyéb nem
szakmai
megbízási
szerződéssel
külsős
üres szakmai
álláshely
üres egyéb
álláshely

0
1

2
14

1
6

0
9

1

3

0

0

0,5

1

1

0

0

3

2

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0
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Elek

• Intézmények humánerőforrás fejlesztési igényei
Foglalkoztatott
i igények
szakmai létszám
igény
egyéb létszám
igény
Indokolás

Kétegyháza

1

Gimnáziu
m
5

0
közoktatás
i referens

Hivatal

Elek

0

Biha
r
0

Battonya

2

Románvár
osi Óvoda
0

4

Dok.
Kp.
0

1

3

0

3

0

5

0

Portai
szolgálat és
a
Nyelvvizsg
a közp-a
kapcs.
fejlesztések

Új
épületrész
üzemeltetés
e

Reaál szakos
tanárok, és 2
takarító, 1
karbantartó

3 pedag., 1
ped.sssz. és
konhyai kisegítő,
takaírtó,karbantar
tó, portás

• Intézmények költségvetési információi
Juttatások

Hivatal

Gimnázium

Kétegyháza

Bihar

Elek

Románvárosi
Óvoda

Battonya

Dok.Kp.

Jubileumi
jutalom köv. 5
évben
25 éves
30 éves
40 éves

0
0
1

8
5
5

2
2
5

8
2
7

1
2
2

2
1
0

4
2
1

0
0
0

0
0
0
0
0

34
1
3
23
6

20
1
2
8
3

9
2
4
9
5

11
1
1
8
1

11
1
1
0
1

16
1
2
8
20

0
0
0
0
0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Pótlékok
nemzetiségi
vezető
vezető-hely.
osztályfőnöki
munkaközözösségvezetői
nehéz
körülmények
egyéb

• Intézmények ingóságainak helyzete és fejlesztési igények

minden
rendelkezésre
áll
részben
rend.állnak
Hiányzó
eszközök

Hiva
tal
igen

Battonya

Dok. Kp.

nem

Románvárosi
Óvoda
nem

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

sportcs
arnok
tetősze
rkezet
ének
és a
konyh
a
felújítá
sa

bútorok,
taneszkö
zök,
tanterme
k,
szaktante
rmek,
sportudv
ar

fejlesztőszoba
i eszközpark

gumiburkola
ta
sportpályára,
hangosító
berendezés,
digitális
tananyagok

kiállító
paravánok,
hangtechnika
,
fénytechnika,
sátrak,
padok,
székek

Gimnázium

Kétegyháza

Bihar

Elek

nem

nem

nem

igen

igen

Kollégiumi
ingóságok
pótlása,
tantermekbe
n
padlóburkol
at cseréje,
hiányzó
laborok,

óvodai bútorok,
osztálytermek
padozatának és
bútorainak
cseréje, belső
nyílászárók,
lambéria cseréje,
fűtéskorszerűsíté
s,
könnyvtárszoba
kialakítása, tető
csere.

5

• Intézmények informatikai eszközeinek helyzete és fejlesztési igények
minden
rendelkezé
sre áll
részben
rend.állnak
Hiányzó
eszközök

Battonya

Dok. Kp.

nem

Románvárosi
Óvoda
nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

infoko
mmuni
kációs
eszköz
ök
beszer
zése

számítógép
ek,
interaktív
táblák

interaktív
tábla

interaktív
táblák,
projektorok,
számítógépe
k, laptopok
pedagógusok
nak

Hivatal

Gimnázium

Kétegyháza

Bihar

Elek

igen

nem

igen

nem

igen
géppark
fejlesztése,
elektronikus
napló
bevezetéséhez
IKT
eszközök,
interaktív
táblákhoz
eszközök,
hangosító
berendezés
korszerűsítés
e, digitális
oktatási
eszközök
beszerzése

IKT
eszközök
folyamatos
cseréje

• Intézmények játék és fejlesztő eszközeinek helyzete és fejlesztési igények
minden
rendelke
zésre áll
részben
rend.álln
ak
Hiányzó
eszközök

Bihar

Elek

nem

Kétegyház
a
nem

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

Uniókompatibilis
udvari
játékok

udvari
játékok

udvari
és
fejleszt
ő
játékok
beszerz
ése

sportfelszerelé
sek

udvari
játékok,
sporteszközö
k, BTMN-es
tanulóknak
játékok

Hivatal

Gimnázium

nem
releváns

Románvárosi
Óvoda
igen

4. Az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere
•

állami és települési önkormányzati szervek

•

Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága

•

az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége

•

valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat

•

települési nemzetiségi önkormányzatok
6

Battonya

Dok. Kp.

nem

nem releváns

•

egyházak

•

civil szervezetek

•

román és helyi sajtó

•

román nyelvoktató közoktatási intézmények

•

felsőoktatási intézmények

•

anyaországi felsőoktatási intézmények

•

Magyarországon működő diplomáciai szervek

•

az Európai Unió Nemzetiségi Szövetsége (F.U.E.N.)

A magyarországi román nemzetiségi média, román nyelvoktató iskolák, valamint főbb
kulturális, tudományos, művészeti és civil szervezetek felsorolását az 1. sz. függelék
tartalmazza.
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5. Az önkormányzat gazdasági helyzete
Az Önkormányzat vagyona
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI VAGYONKIMUTATÁSA
adatok: Ftban
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek
Tenyészállatok
Beruházások és
felújítások
Koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott
eszközök
Összesen
-Ebből
vagyonkezelésbe vett
eszközök

2015

2016

2017

2018

2019

Bruttó érték

Nettó érték

Bruttó érték

Nettó érték

Bruttó érték

Nettó érték

Bruttó érték

515 000

134 000

514 500

20 513

514 500

-

652 000

216 011 000

181 960 000

29 571 421

290 680 560

369 127 329

323 167 895

1 208 683 798

928 426 339

2 004 796 320

1 507 369 885

109 463 000

22 329 000

138 872 608

27 368 125

157 892 586

35 804 374

246 188 495

32 780 705

171 608 327

22 395 175

-

-

-

-

-

-

3 703 000

3 703 000

685 039

685 039

27 359 329

27 359 329

113 757 731

113 757 731

158 533 870

158 533 870

-

-

-

-

-

-

329 692 000

208 126 000

469 643 568

318 754 237

554 893 744

386 331 598

1 569 282 024

1 074 964 775

2 337 451 517

1 688 298 930

856 000 657

558 004 784

1 785 326 679

1 257 064 852
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Nettó érték

Bruttó érték

Nettó érték

2 513 000

Az Önkormányzat költségvetése
Költségvetési kiadások alakulása

Megnevezés
Személyi
jellegű
kiadások
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi jellegű
kiadások
Pénzeszköz
átadás,
támogatás
Felhalmozási
kiadások
Finanszírozási
kiadások
(
Pénzeszközök
lekötött
bankbetétként
elhelyezése)
Átfutó, függő
kiadás
Kiadások
összesen

2015

A kiadások összege ( Ft)
2016
2017
2018

2019

735 762 000

764 791 715

841 786 883

948 609 315

998 248 265

197 131 000

209 817 963

188 479 819

185 196 247

176 916 053

401 091 000

295 569 805

394 906 000

360 913 306

394 272 896

37 218 000

45 829 666

51 820 996

40 856 750

57 068 163

78 425 000

174 595 634

110 715 233

182 109 563

409 869 133

13 000 000

5 000 000

1 462 627 000

1 495 604 783

1 587 708 931

1 717 685 181 2 036 374 510

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a kiadásokat
– növeli a kötelező béremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.), az
emelkedő járulékok, az infláció, a kötelező amortizáció,
–

csökkentheti a személyi juttatásokkal való takarékos gazdálkodás miatti
megtakarítás, a megfontoltabb gazdálkodás és a takarékossági intézkedések, illetve
az összehangolt beszerzések.
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Költségvetési bevételek alakulása
A bevételek összege ( Ft)

Megnevezés

2015

2016

2017

2018

2019

52 883 000

45 607 990

55 824 293

50 873 915

56 234 279

1 350 932 000

1 496 467 203

1 649 876 813

1 711 938 200

1 979 613 779

Pénzeszközátvétel,
visszatérülés

575 000

550 000

Felhalmozási és
tőkebevételek

-

Intézményi
működési bevételek
Önkormányzat
sajátos működési
bevételei
Önkormányzat
költségvetési
támogatása

Előző évi
költségvetési
maradvány
igénybevétele
Értékpapírok
hozama
Támogatási kölcsön
visszatérülés
Finanszírozási
bevételek (Lekötött
bankbetétek
megszüntetése )
Függő bevételek
Bevételek összesen:

-

400 000

62 145 000

18 406 080

70 471 018

188 463 193

233 590 127

1 776 172 124

1 951 275 308

2 269 838 185

-

14 500 000

5 000 000

1 481 035 000

1 566 031 273
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A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési
támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzése, illetve pályázati
forrás bevonása válik szükségessé.
6. Az előző ciklusban megvalósult és az áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések
Megvalósult fejlesztések

Beruházás értéke (Ft)

Fejlesztés megnevezése
2015. ÉV

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és
Információs Központ épületének fűtéskorszerűsítése és nyílászáró
cseréje
Az Eleki Román Általános Iskola épület homlokzatának szigetelése,
nemesvakolása, ablakcsere, udvar térkővel történő burkolása, szegők,
járda készítés. Udvar felőli külső falak javítása, felújítása. Tanulói
WC-k felújítása. Eszközbeszerzés

2 000 000

Kétegyháza, Úttörő u. 89 szám alatti épület homlokzatának
nemesvakolása,épület belső festése

10 000 000

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Hivatalának
felújítása, karbantartása és berendezési tárgyak beszerzése

3.000,-

20 653 000

2016. ÉV
A battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda meglévő
iskolaépület tetőtér beépítése, meglévő iskolaépület konyharész és
étkező kiépítése, első eszköz beszerzés

150 000 000

a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
intézményben a fűtési rendszer korszerűsítése, radiátorok cseréje.

120 000 000

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs
és Információs Központ épületének részleges tetőfelújítása és
nyílászáró cseréje.
N. B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium intézménynél
a kollégium épületének nyílászárói (ablakok, beltéri ajtók) teljes
cseréje
A körösszakáli Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános
Iskola és Óvoda pelletes kazánjainak ciklon ventillátor hibáinak
javítása és a meghibásodott alkatrészek cseréje.

30 000 000
35 000 000
5 830 000

2017. ÉV
Bihar Román nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
részére történő iskolabusz (17+1 fő) beszerzése

11

16 000 000

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ irodaépület
felújítása,épület tégla alapjának szakaszos aláfalazása, új
tetőszerkezet készítése, épület egésze nemes vakolat borítást kapott,
villamos szerelési és épületgépészeti munkák,új vizesblokk került
kialakításra, megtörtént az irodaépület teljes festése. kiállító terem
fűtés korszerűsítési és vizesblokk felújítása, acéllemezese kompakt
lapradiátorok kerültek elhelyezésre.

19 000 000

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda részére
melegítőkonyha és ebédlő kialakítása

20 000 000

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda részére
melegítőkonyha és ebédlő kialakításának befejezése, II. ütem

6 000 000

Gyulai Románvárosi Óvodában új csoportszoba kialakítása (I. ütem)
A gyulai Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium nyílászáró
cseréjének támogatása”

18 000 000
4 000 000

2018. ÉV
A battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda az
épület mögötti telken egy új bejárat, út és parkoló kialakítása.

4 000 000

Eleki Általános Iskola épület teljes villanyhálózatának felújítása,
fűtési rendszer korszerűsítése, meglévő gázkazánt cseréje.

22 000 000

Magyarországi Románok Országos Önkormányzat budapesti
ingatlanának felújítása

2 000 000

Gyulai Románvárosi Óvodában új csoportszoba kialakítása (II. ütem)

32 000 000

A Kétegyházi Román Tájház nádtetőszerkezet felújítása.

10 000 000

3 db elektromos zongora beszerzése (N.B. Román Gimnázium, Ált.Isk.
és Kollégium,Battonya, Bihar)

1 050 000

A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
többfunkciós épületrészében – színházterem, ebédlő, vendégszobák- a
födém biztonságos helyreállítása, álmennyezet utólagos beépítése.

50 000 000

A Cronica Román Hetilap szerkesztősége épületének
fűtéskorszerűsítése (folyamatban)

2 000 000

Gyulai Románvárosi Óvodában új tornaszoba kialakítása
battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda
kapacitásának növelése új csoport szoba kialakításával, meglévő
épület belső átalakítása és bővítése

50 000 000
130 000 000

2019. ÉV
A battonyai Magdu Lucian Általános Iskolához tartozó bekötőút
befejező munkálatainak támogatása

1 000 000

A battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda részére
történő nyelvi labor és multimédia rendszer kialakítása és a
kapcsolódó eszközbeszerzések

3 000 000
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A kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
elektromos hálózatának korszerűsítése, valamint játékok és bútorok
beszerzése (folyamatban)
A Kétegyházi Román NemzetiségiÁltalános Iskola és Óvoda fejlesztése
keretében megvalósuló tornaterem, valamint természettudományi
szaktanterem kialakítása (folyamatban)

8 000 000

Bihar Román Nemzetiségi Kéttanynelvű Általános Iskola és Óvoda
részére mobilgarázs építése

1 500 000

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs
és Információs Központ informatikai eszközeinek cseréje

6 000 000

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Hivatala
informatikai eszközeinek cseréje (folyamatban)

2 500 000

A Pocsaj-Kismarja Óvoda részére udvari játékok és bútorok
beszerzése

1 000 000

A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
számára sporteszközök beszerzése

2 000 000

A Gyulai „N. Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium nyílászáró cseréjének II. üteme

25 000 000

A román hagyományőrző néptánccsoport részére történő népviseleti
ruházat beszerzése (folyamatban)

2 000 000

A gyulai Románvárosi Óvodában tűzjelző rendszer kialakítása

4 000 000

A gyulai Románvárosi Óvoda elektromos hálózatának és belvíz
elvezetésének kialakítása

6 000 000

A gyulai Románvárosi Óvoda bővítése, csoportszoba, tornaszoba

6 000 000

Hangszercsere Program keretében elektromos zongora biztosítása
általános iskolák és gimnáziumok számára, 3 db elektromos zongora,
(N.B. Román Gimnázium, Kétegyháza, Elek)
EFOP-4.1.5-16-2017-00100 a Kétegyházi Román Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda fejlesztése keretében megvalósuló
tornaterem, valamint természettudományi szaktanterem kialakítása
(folyamatban)

1 260 000

50 000 000

414 000 000

2020. ÉV
A Cronica " Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft. Iroda
épületének felújítása (folyamatban)

8 000 000

A Battonyai Román Ortodox Egyházközség részére új közösségi tér
kialakítása (folyamatban)

90 000 000

Az Eleki Román Általános Iskola új épületrésszel töténő bővítése
(folyamatban)

70 000 000

A battonyai Román Tájház villamos hálózatának korszerűsítése és a
Tájház melléképületének állagmegóvási munkálatai (folyamatban)

5 000 000

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda részére egy 9 fős
mikrobusz beszerzése (megvalósult)

11 000 000
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Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és
Információs Központ egy 9 fős mikrobusz beszerzése (megvalósult)

11 000 000

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, a Szaknyelvi
továbbképzés közismereti tárgyakból" című továbbképzéshez, valamint
"Anyanyelvi, szakmai, módszertani továbbképzés" című
továbbképzések megvalósításának támogatása (folyamatban)

2 300 000

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda,
udvari játékok, bútorok (folyamatban)

5 000 000

Gyula, 2020. szeptember 32.

Kozma György
elnök
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A Magyarországi Románok Országos
Önkormányzatának

Stratégiai és Fejlesztési terve

2019-2024.

1. Alaptézis
A helyzetelemzés során bemutatásra került az önkormányzat és intézményeinek jelenlegi
helyzete, az előző évek gazdálkodási és fejlesztési adatai, mivel ezek alapvetően
meghatározzák a jövő fejlesztési elképzeléseit, valamint a következő évek költségvetési
helyzetét.
Az országos román önkormányzat fejlesztési programja olyan stratégiai jellegű célokat tűz ki,
melyek megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az
elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléréséhez,
megvalósításához a közgyűlés meg kívánja teremteni a szükséges anyagi forrásokat.
2. Fejlesztési alapelvek
Az MROÖ Közgyűlése a stratégiai célok megvalósításához a következőkben rögzíti az
általánosan érvényesítendő fejlesztési alapelveket:
•

bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megteremtése, az önkormányzati
kötelező feladatok ellátásának szinten tartása, az adott évi lehetőségektől függően
fejlesztése,

•

a

pénzügyi

helyzet

stabilitásának

megőrzése,

a

pénzügyi

folyamatok

szabályosságának biztosítása,
•

bevételek lehetséges maximalizálása, többletbevételi források feltárása,

•

ésszerű, takarékos gazdálkodás,

•

az önkormányzati ingatlanvagyon megóvása, az ingatlanoknak – az adottságtól és a
helyi sajátosságtól függő - hasznosítása,

•

az önkormányzati intézmények költséghatékony működtetése, és szakmai
fejlődésük biztosítása,

•

a települési nemzetiségi önkormányzatok, a civil szervezetek és egyházak
támogatása, közéleti szerepének erősítése.
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3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának fejlesztési célkitűzései

1. Önkormányzati közélet és identitás fejlesztése
1.1.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ebben az önkormányzati ciklusban aktívabbá
váljon a román nemzetiségi közélet. Egy hatékony nemzetiségi politika létrejöttének
alapvető feltétele, hogy a románsághoz tartozók minél nagyobb számban tudjanak a
nemzetiségi közélet, az intézmények működéséről, és kapjanak lehetőséget arra is,
hogy bekapcsolódjanak a kisebbségi életbe. Növelni kell közösségünk belső
kohézióját, és minden eszközzel segítenünk kell, hogy az önazonosságtudatot és az
identitás felvállalását megerősítsük. A közgyűlés döntései meghozatalakor arra fog
törekedni, hogy a nemzetiségünkhöz tartozók minél szélesebb körét érintő
témakörökben autentikus válaszokat adjon, és a közösség érdekében álló
intézkedéseket hozzon.
A román nemzetiségi identitás erősítése nem csak közösségünk kohéziójának
erősítése miatt fontos, hanem azért is, mert a felvállalt önazonosság tudat jobb
népszámlálási mutatókhoz vezet, amelyek nagymértékben befolyásolják jövőnket.
A románsághoz való tartozás felvállalásában nagy szerepe van közös
tradícióinknak,
identitástudatunk.

ünnepeinknek,

szokásainknak,

amelyek

révén

erősödhet

A kulturális tevékenység gyakorlásával, fejlesztésével

növelhetjük a rendezvényeinken megjelenők számát és ez hosszú távon szolgálhatja
az elérni kívánt célt. Összetartozás-tudatunk, közösségi létünk megerősödéséhez
szimbólumaink használata és anyanyelvünk használata jelentősen hozzájárul.
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Konkrét célkitűzések:
• Az elkövetkező években is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a hagyományaink
őrzésével, ápolásával kapcsolatos rendezvényekre; fel kell kutatni a hazai
románsághoz tartozó művészeket, írókat, akiknek munkásságát meg kell ismertetni a
közösséggel; képzőművészek számára meg kell teremtenünk a bemutatkozási
lehetőséget; törekedni kell arra, hogy az intézményeinkben tanuló gyermekek
nemcsak ismerjék, de gyakorolják is a román népszokásokat, táncokat, énekeket.
• Az általunk fenntartott intézményekben kiemelt figyelmet kell fordítani a román
népismeret tantárgy oktatására.
• A 2021-es évben kiemelten kell kezelni a népszámlálással kapcsolatos feladatokat, és
közösségi rendezvényeken, a külső kommunikációs csatornák felhasználásával
felvilágosító tevékenységet szükséges kifejteni, hangsúlyozni ennek jelentőségét és
segíteni a népességösszeírás folyamatát. Célzott figyelemfelkeltő kampányt kell
szervezni.
• A közösség tagjai felé irányuló kommunikációt fejleszteni szükséges, erősítve
nemzetiségünk tagjaiban az együvé tartozás érzését. Hiteles, érdekes személyiségeket
kell bemutatnunk, akik példaképpé válhatnak.

1.2.

A politikai képviselet biztosítása továbbra is rendkívül fontos, annak érdekében,
hogy a helyi, a területi és az országos nemzetiségi érdekek képviselve legyenek.
Szükséges a különböző szinten működő román nemzetiségi önkormányzatok
együttműködésének erősítése, a helyi szervezetek működésének támogatása.
A Magyar Országgyűlésben működő román szószóló munkájának segítése, s a
közreműködésével a nemzetiségek jogainak szavatolása, kiszélesítése, valamint
finanszírozás többletforrások bevonása szintén kiemelt feladat.
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1.3.

Az elmúlt évek sok változást hoztak életünkbe, de van egy terület, amelyre az
eddiginél lényegesen több figyelmet kell fordítanunk. Ez pedig a felnövekvő
generációk, a fiatalok hangsúlyosabb bevonása a nemzetiségi közéletbe.
Nemzetiségi fennmaradásunk záloga egy erős identitással és kötődéssel bíró fiatal
generáció kinevelése, mindamellett, hogy a felgyorsult, technikalizálódott
világunkban rendkívüli kihívás a fiatalok megszólítása, önazonosságuk erősítése.
Fontosnak tartjuk, hogy a teljes nemzetiségünket érintő kérdésekkel kapcsolatos
döntésekbe bevonjuk a fiatalokat. Meg kell ismertetnünk velük a román nemzetiségi
szervezeteket, intézményeket, be kell vezetnünk őket a közéleti munkába. Az aktív,
tenni akaró fiataljainkat támogatnunk kell és fel kell készítenünk őket a nemzetiségi
és a politikai közéletben való szerepvállalásra. Szorgalmaznunk kell és lehetőséget
biztosítani, hogy fiataljaink ifjúsági szervezeteket hozzanak létre a könnyebb
szerepvállalás érdekében. Fontos lenne támogatnunk a fiatalok aktív részvételét a
választási kampányokban, és bekerülésüket a nemzetiségi önkormányzatokba. Ki
kellene használnunk az önkéntes munka adta lehetőségeket, és lehetővé kellene
tennünk, hogy a gimnáziumunkban tanuló diákok közösségünk szervezeteinél,
intézményeinél tölthessék le a kötelező óraszámot. Egyesületeink és az iskolák
fűzzék szorosabbra kapcsolataikat, szervezzenek közös rendezvényeket, tematikus
napokat, indítsanak közös projekteket. Kulturális örökségünk és hagyományaink
tiszteletben tartása mellett fiatalosabb arculatot kellene kialakítanunk, megújuló
szlogenekkel, jelképekkel a fiatalokat elérő és megszólító közösségi médiumok
intenzív használatával. A jövőbeni célok elérése és a generációváltás érdekében
rendkívül fontos tehát, hogy a nemzetiségi közéletbe minél nagyobb számban
bevonjunk fiatalokat, akik aktívan és kezdeményezőkészen képesek lehetnek új
szemléletet

hozni

mindennapjainkba.

A

fiatalok

számára

nem

csak

hagyományainkat kell átörökítenünk, hanem azt az igényt is ki kell bennük
alakítanunk, hogy a közösség érdeklődő, aktív tagjaivá váljanak.
Célunk, hogy a nemzetiségi jogokkal erőteljesebben élve, valós kulturális
autonómiát építsünk ki, ezáltal is hosszú távon biztosítva és erősítve
identitástudatunkat.
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Konkrét célkitűzések:
•

A román nemzetiségi szószóló pozíciójának erősítése, munkájának támogatása.

•

A fiatal generációk hangsúlyosabb bevonása a román közéletbe.

•

Ifjúsági szervezet létrejöttének és működésének támogatása.

•

Konferenciák, tematizált megbeszélések szervezése.

•

Évente egy alkalommal aktuális témakörben megbeszélés megszervezése a helyi és a
területi nemzetiségi önkormányzatokkal, civil és egyházi szervezetek.

2. Anyanyelv ápolása
A román nyelv magas szintű ismerete nemzetiségi létünk fennmaradásának záloga, az
anyanyelvünk,

e mellett

identitásunk

egyik

legfontosabb

eleme

és

közösségünk

összetartozásának jelképe is, ezért elsődleges fontosságú, hogy a román nyelv ismeretét és
használatát erősítsük. Nem csak jogunk, de kötelességünk is a román nyelv használata, az, hogy
ez minden, a közösséghez tartozó személy számára természetes legyen. Törekednünk kell arra,
hogy a közösségi rendezvényeken, konferenciákon, megbeszéléseken általánossá váljon a
román nyelv használata. Kiemelten fontos a román nyelv ismeretének és szeretetének átadása
a fiatal generációk számára, remélve, hogy mindennapi életükben nem csak használni fogják,
de majd ők is átadják annak tudását és szeretetét gyermekeik számára.
Az elmúlt években jelentős lépéseket tettünk egy saját fenntartású intézményrendszer
létrehozása, működtetése és hálózattá szervezése érdekében. A fenntartásunkban működő
közoktatási intézmények jelentős infrastrukturális fejlesztéseken estek át, így napjainkra
mindenhol korszerű, felújított épületekben folyhat az oktatás, nevelés. Ezt a munkát folytatnunk
kell, és tovább kell bővítenünk, korszerűsítenünk intézményeinket a pedagógiai munka, így a
nyelvoktatás fejlesztése érdekében is. A hazai román kétnyelvű nevelés, oktatás – kevés
kivételtől eltekintve – magyar nyelvi környezetben valósul meg. Az ebből adódó problémák
valamennyiünk előtt ismertek.
Sajnos napjainkban a gyermekek kevés nyelvtudással érkeznek az óvodákba, iskolákba. Egyre
kevesebb család őrzi meg nyelvátörökítő képességét.

Ilyen módon a gyerekek, tanulók

nyelvismerete igen heterogén. Ez komoly kihívást jelent intézményeink pedagógusai számára.
Sok esetben a köznevelési intézmény az egyetlen helyszín, ahol a felnövekvő generáció
fejlesztheti román nyelvtudását.
Nem ritka eset, hogy az iskolában kezdi el a gyermek a román nyelvet megtanulni. Az országos
önkormányzat mindent megtesz a román nyelvű nevelés és oktatás erősítése érdekében.
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Az asszimilációs folyamat immár évtizedek óta megfigyelhető, ami ellen kevés eszköz áll
rendelkezésünkre. Ezért érdemes ösztönözni a román nyelv használatát a családokon belül is,
kiemelve, hogy az Európai Unióhoz való tartozásunk miatt egy további nyelv ismerete mekkora
érték és milyen jelentős hallatlan előnyökkel járhat, ideértve a munkaerőként való
foglalkoztatást is.
Az anyanyelv ápolásában fontos tényező az önkormányzatunk fenntartásában lévő hetilap, a
Cronica, amely alkalmat ad arra, hogy a közösség tagjai román nyelven tájékozódjanak
közéletünk aktuális híreiről, az intézményeinkben folyó munkáról, az intézmények és diákok
sikereiről, az egyházi élet működéséről.
Fontosnak tartjuk, hogy a modern kommunikációs csatornák alkalmazása során is használjuk a
román nyelvet, láttatva azt nemcsak közösségünk, hanem a többségi társadalom tagjaival is.
A fenntartásunkban lévő óvodák, általános iskolák és a gimnázium pedagógusai számára
minden segítséget meg kell adnunk a román nyelv és irodalom, valamint a népismeret
tanításához. El kell ismernünk a pedagógusok ilyen irányú törekvéseit, segítenünk,
támogatnunk szükséges munkájukat. A két tanítási nyelvű, valamint a nyelvoktató iskolák
számára szakmai, módszertani segítséget kell nyújtanunk.

Fontos a román nyelvet oktató intézményekkel a szoros együttműködés, és az, hogy szakmailag
segítsük őket, hiszen az általuk biztosított román nyelvoktatás, nemzetiségi nevelés is
hozzájárul a román identitás kialakításához. A nyelvoktató intézményekben román nemzetiségi
nyelvet tanító pedagógusokat be kell vonni a szakmai konferenciák és továbbképzéseken való
részvételbe is.

6

Konkrét célkitűzések:
•

Általánossá kell tenni a román nyelv használatát a közösségi életben.

•

Ösztönözzük, hogy a családokban a román nyelvet (is) használják.

•

A román nyelv ismeretét és szeretetét át kell adni a fiatal generációk számára.

•

A Cronica hetilap működését továbbra is biztosítanunk kell.

•

Támogatnunk kell közoktatási intézményeink pedagógusait a román nyelv
oktatása terén, el kell ismernünk ebbéli erőfeszítéseiket.

•

A román nyelv és irodalom, valamint a népismeret témakörében iskolákon
belüli, illetve iskolák közötti versenyeket szükséges szervezni a jövőben is.

•

A két tanítási nyelvű, valamint a nyelvoktató iskolák számára szakmai és
módszertani segítséget kell nyújtanunk, jobban be kell őket vonnunk a román
nyelv művelésével kapcsolatos eseményekbe.

3. A közoktatási intézményekkel kapcsolatos fejlesztési célkitűzések
3.1.

Saját fenntartású közoktatási intézmények

Az elmúlt években az országos önkormányzat fenntartásában működő közoktatási
intézmények száma jelentősen bővült. Az intézményrendszer működtetése fontos eleme
nemzetiségi létünknek, a közelmúltban az ingatlanok felújítására fordított állami
támogatások révén elmondhatjuk, hogy általában modern, a kor színvonalának megfelelő
körülmények között folyhat az oktatás, nevelés. A beruházásokat, fejlesztéseket tovább
kell folytatnunk, és el kell érnünk, hogy a ciklus végére minden intézményünkben tovább
tudjuk korszerűsíteni a működés tárgyi feltételeit.
A nemrégiben elfogadott jogszabálymódosítás adta lehetőséggel élnünk kell, és az
oktatási intézmények ingatlanait tulajdonba kell vennünk.
Meg kell teremtenünk a digitális oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, digitális
tartalmak létrehozására kell törekednünk, különösen a román nyelv oktatása
vonatkozásában és kiemelt figyelmet kell fordítanunk a pedagógusok továbbképzésére.
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Oktatási intézményeink hírneve az elmúlt években jelentősen nőtt, minden bizonnyal nem
csak az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően, hanem ezért is, mert kivétel nélkül
minden intézményünket a nyitottság és elfogadás, a magas szakmai színvonal és az erre
való törekvés jellemzi.
A szakmai munka további fejlesztése érdekében fontos a tantervek összehangolása, a
nemzetiségi nevelés és oktatás terén saját fejlesztési tervek készítése. Törekednünk kell a
pedagógusokkal való együttműködésre, munkájukhoz minden segítséget meg kell, hogy
adjunk, és megfelelő elismerésben kell részesítenünk őket. Meg kell teremtenünk mind
a személyi, mind az anyagi feltételeket, hogy intézményeinkben sikerorientált és
eredményes pedagógusok dolgozzanak. Fontos, hogy továbbra is nyitott és motiváló
légkör uralkodjon az óvodákban, iskolákban. Továbbra is kiemelten kell kezelnünk a
pedagógus továbbképzéseket, és az önfejlesztés bármely lehetőségét.
Rendkívül fontos, hogy saját kiadású könyvekkel, munkafüzetekkel, kiadványokkal
segítsük az oktató, nevelő munkát.

Konkrét célkitűzések:
•

Folytatni kell az intézmények infrastrukturális beruházásait, valamint a
működésükhöz szükséges fejlesztéseket.

•

A nevelési programok, tantervek összehangolására kell törekedni.

•

A román nyelv oktatásának támogatása érdekében digitális tartalmú oktatási
segédanyagokat szükséges kidolgozni.

•

Ajánlásokat szükséges tenni a román nyelv oktatása vonatkozásában.

•

Az óvódai neveléshez segédanyagok kidolgozása és biztosítása szükséges.

•

Erkölcsi és anyagi elismerésbe kell részesíteni a pedagógusokat.

•

Biztosítani kell a pedagógustovábbképzés lehetőségét.

•

Az éves költségvetések előkészítése során fel kell mérni az intézmények
humánerőforrás, tárgyi eszköz, informatikai eszköz, valamint játék igényeit,
és törekedni kell arra, hogy megfelelő ütemezéssel az igények minél nagyobb
hányada kielégítésre kerüljön.
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3.2. Felsőfokú intézményekkel való együttműködés
A nevelést, oktatást és képzést intézmények hálózata teszi lehetővé minden életszakaszban. Ez
a kapcsolódás akkor eredményes, ha egyes elemei, azaz az óvodai nevelés, az iskolai nevelés
és oktatás, valamint a főiskolai és egyetemi oktatás szorosan kötődik egymáshoz.
Jelenleg a magyar felsőoktatási rendszerben három felsőoktatási intézményben van román
nemzetiségi oktatás, melyből kettőben nemzetiségi pedagógus képzés is. Ösztönöznünk kell
fiataljainkat arra, hogy bátran válasszák a román nemzetiségi pedagógus szakirányt, valamint a
szaktárgy-román nemzetiségi szakpárosítású szakirányokat, hiszen nemzetiségi pedagógus
ellátottságunk csökkenő tendenciát mutat. Törekednünk kell ennek megfordítására.
Ennek érdekében továbbra is fent kell tartanunk a felsőoktatási intézményekkel a szorosabb
kapcsolatot és jó együttműködést. Propagálnunk kell középfokú iskolánk diákjai körében, ezen
felsőoktatási intézmények nemzetiségi képzéseit.

4. Közművelődés
Közösségünk egyik legfőbb célja a kulturális autonómia lehetőségének kihasználása, az, hogy
közösségünk tagjai szabadon, önként és örömmel gyakorolják a sajátos és értékes kultúránkhoz
tartozó hagyományokat. Néptáncaink, énekeink és népi szokásaink olyan egyedülálló értéket
képviselnek, amelynek megőrzése mindannyiunk közös feladata. Ezeknek az értékeknek a
generációról generációra való átadását folyamatosan biztosítanunk kell.

E törekvés

letéteményesei a néptánccsoportok, kulturális szervezetek, énekkarok. Kiemelten fontos, hogy
nem csak helyi szinten, hanem területi és országos szinten is bemutassuk hagyományainkat,
megismertessük azokat a nagyközönséggel. Kulturális örökségünk ápolása és láthatóvá tétele
az egyik legfontosabb feladatunk. Településeink többségében – az elmúlt években is –
működött, működik hagyományőrző együttes, énekkar, s ez irányú tevékenységük igen fontos
az identitás megőrzésében. A legtöbb együttesnek ifjúsági és gyermekcsoportja is van. Az
öntevékeny hagyományőrző csoportokkal harmonikus együttműködés jegyében rendszeres
munkakapcsolatot alakítottunk ki, lehetőségeinkhez mérten eddig is segítettük munkájukat
szakemberek és anyagi támogatások biztosításával. E segítségnyújtással csoportjainknál
biztosítani tudta az önkormányzat a felkészülést a különböző rendezvényekre. Az
együtteseknek folyamatos fellépési, bemutatkozási lehetőséget próbált az önkormányzat
biztosítani itthon és külföldi rendezvényeken.
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A hagyományok ápolása mellett azonban a jelenkor kultúrájához kapcsolódó értékeinket is fel
kell kutatnunk, és megismertetnünk a közösség tagjaival. Közösségünkön belül számos jeles
személyiség található, akik a tudományok, illetve a kultúra egyes ágazataiban alkottak és
alkotnak maradandót. Valamennyiükre büszkéknek kell lennünk, és példaként kell állítanunk
őket mindenki számára, s minden rendelkezésünkre álló eszközzel népszerűsíteni őket
Magyarországon és külföldön is, de legalább Romániában.
Rendkívül fontos, hogy a román népi életmódhoz köthető tárgyi emlékeket megőrizzük, és
bemutassuk a jövő generációinak, akik más forrásból már nem nyerhetnek erről benyomásokat.
Ennek érdekében fejleszteni szükséges a Kétegyházi Tájházat, és ösztönözni kell, hogy más
településeken is létesüljenek tájházak, vagy kiállító termek.
Fontos, hogy tekintsük értéknek a román népviselet(eke)t és támogassuk megőrzésüket.
Törekednünk kell arra, hogy rendezvényeinken vagy ünnepi alkalmakkor minél többen viseljük
azt.
Az országos román önkormányzat fenntartásában egy közművelődési intézmény van.
Működésének biztosításával és megerősítésével szolgálhatjuk nemzetiségi kultúránk fejlődését.
Fontos, hogy az intézmény a kulturális programok szervezésével olyan közösségi
élményszerzést biztosítson, amely erősítheti a résztvevőkben az idetartozás érzését. Hisszük,
hogy a hazai román hagyományok, szokásaink a magyar kultúra részét képezik, és így nem
csak a román nemzetiségű lakosok számára, hanem a többségi társadalom tagjai számára is
élményszerzés lehetőségét rejti magában. Kulturális szolgáltatásainkkal erősíthetjük a többségi
és kisebbségi társadalom együttélését, egymás tiszteletét.
Erősíteni szükséges a más nemzetiségekkel való együttműködést a tolerancia és a sokszínűség
jegyében. Egymás kultúrájának megismerése és értékelése a mindennapi együttműködést teheti
könnyebbé.
A színjátszás fontosságát évszázadok óta ismerjük, így fontosnak tartjuk, hogy a román
közösségben is induljon el egy ezzel kapcsolatos kezdeményezés, annak érdekében, hogy igény
esetén meg lehessen találni a működés megfelelő kereteit.
Közösségünk egyelőre nem rendelkezik egy olyan önálló központi létesítménnyel, ahol a
közösségi tevékenységek gyakorolhatóak lennének, ahol a közösség tagjai összegyűlhetnének,
ahol kulturális és egyéb programok megszervezésére lenne lehetőség. Fontos lenne, hogy
Gyulán, az országos román nemzetiségi önkormányzat székhelyén létrejöjjön egy önálló, a
jelenlegi intézményeinktől függetlenül működő közösségi ház.
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Konkrét célkitűzések:
•

Támogatni kell a hagyományőrző szervezetek működését, fellépési,
bemutatkozási lehetőséget kell számukra biztosítani.

•

Támogatni kell minden olyan kezdeményezést, amely a hazai román
hagyományok és kultúra terjesztését szolgálja.

•

Támogatni kell, hogy intézményeinkben a gyermekek megismerhessék és
gyakorolhassák a román hagyományokat, néptáncokat.

•

A közművelődési intézményen keresztül ösztönözzük a román közösséghez
tartozó tudósok, művészek felkutatását és munkásságuk bemutatását.

•

Olyan kulturális, művészeti rendezvényeket szükséges szervezni, amelyek
értékállóak, és amelyek kifejezik közösségünk sokszínűségét.

•

Erősíteni kell a más nemzetiségekkel való együttműködést.

•

Ki kell alakítani a színjátszás lehetőségét, melyhez megfelelő működési
formát kell biztosítani.

•

Továbbra is gondoskodni kell a Kétegyházi Tájház fejlesztéséről, és
szorgalmazni kell további tájházak, kiállító helyek létrehozását.

•

Törekedni kell arra, hogy Gyulán létrejöjjön egy, a közösség egészének
érdekét szolgáló Kulturális Központ.

•

Törekedni kell arra, hogy a román népviselet elemeit rendezvényeinken,
ünnepeinken viseljük, és ez minél inkább elterjedjen.

5.

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal, egyházakkal és a civil szervezetekkel
való együttműködés

5.1. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
A magyarországi románság kulturális életét jórészt az országos román önkormányzat és a
Dokumentációs és Információs Központ, de főként a helyi román nemzetiségi önkormányzatok
szervezik. Az országos önkormányzat és a települési, területi nemzetiségi önkormányzatok
között jó munkakapcsolat alakult ki. Az országos önkormányzat - lehetőségeihez mérten mindenben segítette a helyi közösségeket a rendezvényeik lebonyolításában, illetve a
beérkezett igények, kérések megoldásában.
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A települési önkormányzatok működését a jövőben is fokozottan figyelemmel kell kisérjük és
minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatnunk, hiszen helyi szinten ők a nemzetiségi lét
szervezői, ők azok, akik kulturális, közművelődési, hagyományőrző, közösségépítő
programokat tudnak szervezni. Fontos lenne, hogy helyi szinten is minél több fiatal részt
vegyen a közösség életében, hiszen ez erősítheti identitásukat és a közösséghez tartozás érzetét.
Ennek révén talán lassítani tudnánk az asszimilációs folyamatokat is, hiszen ha a fiatal
generáció is román nemzetiséginek vallja magát, akkor a közösségünkhöz tartozók száma
érdemben nem fog csökkenni, és generációról generációra átöröklődhetnek népi szokásaink,
hagyományaink. Minden segítséget meg kell, hogy adjunk a települési önkormányzatoknak
ahhoz is, hogy a 2021-es népszámlálás lebonyolításában sikeresen és hatékonyan közre
tudjanak működni, hogy hatással legyenek a helyi lakosság érintett részére, abból a célból, hogy
a román nemzetiséghez való tartozásukat fel tudják vállalni.
Mindezen rendkívül fontos célok eléréséhez hozzátartozik az is, hogy az egyes szervezetek
működési kereteikről és közfeladataikról önállóan döntenek. Ennek tiszteletben tartása mellett
azonban tovább kellene erősíteni az országos és a települési önkormányzatok közötti
együttműködést és nagyobb hangsúlyt fektetni az egymással való kommunikációra.
5.2.

Civil szervezetek

Közösségünkben számos civil szervezet működik, amelyek nagyban hozzá tudnak járulni
néphagyományaink, szokásaink átörökítésében, ápolásában. A civil szervezetek működésében
rejlő lehetőségeket és erőt ki kell aknáznunk, folyamatos együttműködéssel támogatnunk kell
működésüket. Az élet különböző területein tevékenykedő szervezetek nagyban tudják segíteni
az önkormányzati célok megvalósítását, fel tudják kutatni és be tudják mutatni közösségünk
értékeit, támogatni tudják a kultúrafejlesztés és a román nyelv ápolásával kapcsolatos
célkitűzéseinket. A civil szervezetek működése lehetőséget ad arra is, hogy egy-egy témakör
vonatkozásában kapcsolatot tartsanak egymással a különböző életkorú személyek, illetve a más
településeken élők is.

E célok érdekében az országos önkormányzat elhivatott a civil

szervezetek támogatásában, ezért minden költségvetési évben forrásokat kell biztosítanunk a
civil szervezetek működéséhez és programjaik megvalósításához. Továbbra is nagy hangsúlyt
kell fektetnünk a magyarországi román nemzetiségi civil szervezetek erkölcsi és anyagi
támogatására.
5.3.
Egyházi szervezetek
A nemzetiség identitásának megőrzésében, anyanyelvének ápolásában a nemzeti jegyeket
hordozó egyházra jelentős szerep hárul, ezért önkormányzatunk meghatározó pillérként tekint
az egyházi szervezetekre, ebből kifolyólag az általuk igényelt mértékben munkakapcsolatot
12

alakítottunk ki valamennyi egyházi közösséggel, lehetőségeinkhez mérten támogatjuk őket. Ezt
a kapcsolatot továbbra is fenn kell tartani.
Mivel az egyházi szertartások anyanyelvünkön zajlanak, a nevelési-oktatási intézmények
mellett ott hallhatják intenzíven gyermekeink is a román nyelvet. A nyelv és identitásunk
erősítése érdekében szorgalmaznunk kell, hogy nemcsak az idősebb generáció tagjai, hanem
fiataljaink is minél többször vegyenek részt az egyházi szertartásokon. Nem lehet elhanyagolni
az iskolai hittanórákat sem.

Konkrét célkitűzések
•

A települési, területi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá a civil és egyházi
szervezetekkel való együttműködés további erősítése, működési kereteinek bővítése.

•

A kialakított pályázati rendszer fenntartása és ahhoz költségvetési források biztosítása.

•

Rendszeres megbeszélések, egyeztetések szervezése.

•

Ünnepek vagy egyéb rendezvények közös megszervezése.
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6. Média
Az országos román önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az írott és elektronikus
sajtóra, továbbá minden olyan kommunikációs forrásra, amely alkalmat adhat arra, hogy a
román nemzetiség életét, értékeit és hagyományait megismertessük a lakosság széles körével.
Ki kell aknáznunk a digitális kor adta lehetőségeket. Rendkívül fontos, hogy a közösségünkben
folyó sokrétű tevékenységet, az önkormányzatban és intézményeinkben folyó szakmai munkát
megismertessük közösségünk tagjaival, lehetőleg román nyelven, elősegítve ezzel a román
nyelv használatának terjedését is. Ebben nagy segítségünkre tud lenni az általunk fenntartott
és támogatott Cronica hetilap, amelyen keresztül rendszeresen tudunk információkat eljuttatni
az érdeklődőknek, beszámolni az aktuális eseményekről, fejlesztésekről, az intézményeinkben
folyó munkáról, és minden, a közösségünket érintő lényeges kérdésről. Ezért fontos, hogy a lap
működéséhez szükséges személyi, anyagi és technikai feltételek biztosítva legyenek.
Ugyanakkor fontos látnunk, hogy a külső kommunikációra az eddiginél nagyobb figyelmet kell
fordítanunk, és élnünk kell a kor infokommunikációs lehetőségeivel, így közösségi média
felületeken folyamatosan jelen kell lennünk és tájékoztatást nyújtani az aktuális eseményekről.
Ki kell aknáznunk a digitális kor adta lehetőségeket, hiszen elsősorban ezeken a csatornákon
keresztül tudunk a fiatalokhoz eljutni, nyitott szemléletű, új, korszerű és megújuló tartalmak
szolgáltatásával.
Meg kell újítani és folyamatosan aktualizálni kell az önkormányzat honlapját, elérve azt, hogy
a közösséghez tartozók és az érdeklődők rendszeresen látogassák az oldalt. Célul tűzzük ki
annak elérését, hogy minél többen érdeklődjenek az önkormányzat munkája iránt. A külső
kommunikáció tudatos megszervezésére van szükség annak érdekében, hogy a román
nemzetiség iránt pozitív hozzáállás és megértés alakuljon ki, hogy megbecsültségünk
növekedjen. Fontos, hogy a többségi társadalom tagjai, az állami és települési önkormányzati
szervek megismerjék törekvéseinket, elismerjék munkánkat és ezáltal egy jobb együttműködés,
egymás mellett élés alakuljon ki.
A kommunikációs csatornákon kétnyelvű hírekkel, tájékoztatásokkal kell megjelennünk,
kifejezve sajátos helyünket, de azt is, hogy üzeneteink mindenkinek szólnak.
Szükséges az önkormányzat részéről mindent megtenni annak érdekében, hogy jobb
együttműködés alakuljon ki a román nemzetiségi média lehetőleg minden szegmensével, annak
érdekében, hogy közösségünk tagjai objektív és valós képet kapjanak az önkormányzati
működésről valamint a nemzetiségi közélet eseményeiről. Nyitottak vagyunk egy komolyabb
együttműködésre, amely szolgálhatja azt, hogy az együttműködésünk gördülékenyebbé váljon.
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Konkrét célkitűzések:
•

Kommunikációs stratégia kidolgozása, akár külső professzionális szervezet
bevonásával.

•

Nyitott, hiteles és informatív kommunikáció megvalósítása két nyelven, mind
az írott, a digitális és az audió-vizuális médiában egyaránt. .

•

Kétnyelvű rövid híradások megjelentetése a Facebookon, egyéb online
csatornákon.

Záradék:
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2019-2024. évekre
vonatkozó stratégiai és fejlesztési tervét a …/2020. (…) számú határozatával fogadta el.

Gyula, 2020. szeptember 22.

Kozma György
elnök
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Román nemzetiségi média
„Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Kft.
Kovács Zsoltné ügyvezető
Gyula
Sáros u 17.
5700
„Foaia Românească” Román Lap- és Könykiadó
Simon Jova Éva főszerkesztő
Gyula
Dózsa Gy. u. 8.
5700
MEDIMÉDIA Kft.
Román Szerkesztőség
Szeged
Kossuth L. sgt. 29.
6722

Tudományos intézet
Magyarországi Románok Kutató Intézete
Institutul De Cercetări al Românilor Din Ungaria
Berényi Mária Igazgató

Román nyelvoktató iskolák
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola
Körösszegapáti Tagiskola
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 48,
Pintye Edit mb. tagintézmény-vezető

Lőkösházi Általános Iskola
5743 Lőkösháza, Alapítók u. 223
Balogh Istvánné igazgató

Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda
6932 Magyarcsanád, Templom u. 3,
Tóth-Pál Lászlóné igazgató

Schéner Mihály Általános Iskola
5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7,
dr. Sióréti Gabriella intézményvezető

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
4125 Pocsaj, Nagy u, 41
Molcsán Piroska igazgató

Furtai Bessenyei György Általános Iskola
4141 Furta, Petőfi u. 7.
Bihari Csaba igazgató

Román nemzetiségi civil szervezetek, egyesületek

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Az Eleki Románokért Egyesület

5742 Elek, Gerolzhofen utca 16. A.

Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete

5830 Battonya, Hunyadi u. 40.

Budapesti Román Egyesület

1064 Budapest, Rózsa utca 48. II./18/A.

Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület

5742 Elek, Pöltenberg utca 55.

Fővárosi Román Ortodox Nők Egyesülete

1075 Budapest, Holló utca 8. 1.

Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja

5700 Gyula, Eminescu u. 1.

Kétegyházi Román - Magyar Egyesület

5741 Kétegyháza, Fő tér 4.

Kétegyházi Románok Kulturális Egyesülete

5741 Kétegyháza, Fő tér 4.

Körösszakáli "Egymásért" Román Nemzetiségi
Egyesület

4136 Körösszakál, Árpád u. 3/A.

Körösszakáli Román Nemzetiségi Nyugdíjas Egyesület

4136 Körösszakál, Árpád utca 1.

Létavértesi Román Kulturális Egyesület

4281 Létavértes, Kossuth u. 4.

Lőkösházi Románok Egyesülete

5743 Lőkösháza, Eleki utca 28.

Magyarországi Román Kulturális Közhasznú
Alapítvány "Egy Profi Színházért"

7100 Szekszárd, Bor utca 48.

Magyarországi Román Pünkösdi Egyesület

5726 Méhkerék, Kossuth L. u. 5.

Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége

5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 8.

Magyarországi Románok Kutatóintézete

5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 8.

Magyarországi Románok Sakk Egyesülete

5700 Gyula, Dózsa György utca 8

Méhkeréki Magyar-Román Vadásztársaság

5726 Méhkerék, Sápi telep külterület utca 085/64

Méhkeréki Román Ortodox Kulturális Egyesület
(Asociatia Culturala Romano Ortodoxa din Micherechi)

5726 Méhkerék, József Attila utca 1.

Méhkeréki Románok Egyesülete

5726 Méhkerék, Kossuth Lajos utca 80.

"Összefogás a Magyarországi Románokért" Egyesület

5830 Battonya, Hunyadi utca 40.

Összefogás a Makó Térségi Románokért

6900 Makó, Móra Ferenc utca 47.

PENTRU MUSICA Román Kórus Alapítvány

5700 Gyula, Dózsa Gy. utca 8.

Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület - Asociatia
Culturalá Románá Mihai Purdi

5665 Pusztaottlaka, Kossuth utca 45.

Pusztaottlakai Románok Egyesülete

5665 Pusztaottlaka, Drágán utca 12

Román Közösség Pocsaj

4125 Pocsaj, Árpád u. 31.

Sarkadkeresztúri Románok Hagyományőrző Kulturális
Egyesülete

5731 Sarkadkeresztúr, Rákóczi utca 14.

Szegedi Román Kulturális Egyesület

6725 Szeged, Hattyas sor 10.

AVKF

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

EJF

Eötvös József Főiskola, Baja

ELTE-TÓK

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest

GFE-PK

Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar, Szarvas

PPKE-BTK

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kar Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom

PTE-KPVK

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd

SZTE-JGYPK

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged

DE

BTK (IK,
TTK)

Pedagógusképző

és

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Informatikai
Kar, Természettudományi és Technológiai Kar), Debrecen

EKE

BTK

Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Eger

ELTE

TKK

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ,
Budapest

KRE

BTK

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi
Kar, Budapest

ME

BTK

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Miskolc

PE

MFTK

Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi
Kar, Veszprém

PPKE

BTK

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba

Bölcsészet-

PTE

BTK

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs

SZTE

TKK

Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ, Szeged

és

DRHE

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

EHE

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest (az ELTE-vel
együttműködve)

GFE

TK

Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar, Szeged (a SZTE-el
együttműködve)

PHF

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs (a PTE-vel
együttműködve)

SSZHF

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest (az
ELTE-vel együttműködve)

VHF

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém (a PE-el
együttműködve)

4. Az igénylés benyújtása: a pályázati felhívásban szereplő elektronikus pályázati felület igénybevételével a
pályázó adatainak megadásával és következő dokumentumok pályázati felületre történő feltöltésével: 4
a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás;
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b) a tanulmányaikat már folytató ösztöndíjat igénylők esetében az előző félévi súlyozott5
tanulmányi átlagról szóló, intézmény által hitelesített igazolás (a további szemeszterekben pedig
az előző félév lezárását követő 8 napon belül történő) benyújtása, mely alapján az intézményben
továbbtanulásra jogosult,
c) az igénylés első alkalommal történő benyújtása esetén a helyi román nemzetiségi
önkormányzat, ennek hiányában a helyi román nemzetiségi egyesület ajánlása (amennyiben a
hallgató lakóhelyén sem román nemzetiségi önkormányzat, sem román nemzetiségi egyesület
nem működik, motivációs levél),
d) az Adatkezelési nyilatkozat pályázati felületen történő elfogadása,
e) személyi igazolvány mindkét oldalának másolata, lakcím-, TAJ- és adókártya másolata pdf/jpg
formátumban.
Az elektronikus pályázati felület az alábbi linken érhető el: https://nop.ldu.hu6
5. Az igénylés benyújtásának határideje: jelen felhívás közzétételét követő 20. nap
6. A benyújtott igénylések alapján a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
(továbbiakban: MNOÖ) elnöke dönt az ösztöndíj odaítéléséről, és az ösztöndíjasok névsorát
közzéteszi az MNOÖ honlapján. Ezzel egyidejűleg az ösztöndíjassal ösztöndíjszerződést (a
továbbiakban: szerződés) köt.
7. Az igénylés elbírálásának határideje: 30 nap.
8. Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:
a) román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási intézmény nappali, esti vagy levelező képzési
formában, alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben (kiegészítő) román nemzetiségi óvodapedagógus
tanulmányokat megkezd illetve folytat,
b) román nemzetiségi tanítói alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben/műveltségterületi részismereti
képzésben (kiegészítő), ill. román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanári vagy román nyelv és kultúra tanári
képzést nyújtó felsőoktatási intézmény osztatlan (10-12 szemeszter) vagy rövid ciklusú (2/4/5 szemeszteres)
tanárképzésben nappali, esti vagy levelező képzési formában tanulmányokat megkezd illetve folytat,7
c) az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak a Román Nemzetiségi
Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) szerinti
kezeléséhez,
d) a Szabályzatban meghatározott tanulmányi eredményt elérte,
e) jelen Felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül
csatolta.
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7 A 2020. július 4-én elfogadott módosításnak megfelelő szöveg.
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9. Az ösztöndíj mértéke a jelen Felhívás 8. a) pontjában meghatározott hallgatók esetében
hallgatónként és havonta:
9.1. a tanulmányait megkezdő hallgató esetében az első szemeszterben (szeptember – január – 5
hónap időtartamra):
a) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó
b) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó
9.2. a tanulmányait folytató hallgató esetében a második illetve további szemeszterében (5
hónap időtartamra):
a) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50-től) esetén:
•
•

nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó
esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó

b) Jó tanulmányi átlag (3,50-4,49 között) esetén:
•
•

nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó

c) Az előző félév sikeres teljesítése (3,49-ig) esetén:
•
•

nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó
esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó8

10. Az ösztöndíj mértéke a jelen Felhívás 8. b) pontjában meghatározott hallgatók esetében
hallgatónként és havonta:
10.1. a tanulmányait megkezdő hallgató esetében az első szemeszterben (szeptember – január – 5 hónap
időtartamra):
a) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó
b) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó
10.2 a tanulmányait folytató hallgató esetében a második illetve további szemeszterében (5 hónap
időtartamra):
a) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50-től) esetén:
•
•

nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó
esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó

b) Jó tanulmányi átlag (3,50-4,49 között) esetén:
•
•
8
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esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó
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c) Az előző félév sikeres teljesítése (3,49-ig) esetén:
•
•

nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó
esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó9

11. Az ösztöndíj időtartama: a szerződéskötéstől a tanulmányok befejezéséig, a végzettség/oklevél
megszerzésig, egy tanéven belül tíz hónap, amely az aktív hallgatói jogviszony mellett a tanév első és második
szemeszterének végéig tart.10
12. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:
a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés
b) a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztálya, Hivatala által a hallgató részére kiállított aktív hallgatói
jogviszonyról szóló igazolás,
c) a tanulmányaikat már folytató ösztöndíjat igénylők esetében a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztálya,
Hivatala által a hallgató nevére kiállított, aláírással és pecséttel hitelesített az előző félévi súlyozott tanulmányi
átlagról szóló igazolás,
d) az elektronikus pályázati felületre történő feltöltése az aktuális félévre történő regisztrációs (tárgyfelvételi)
időszakot követő 8 naptári napon belül.11
13. Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott
lakossági folyószámlára.
14. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes.
15. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.
16. A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által
az 1. pontban meghatározott cél érdekében:
a) a román nemzetiségi pedagógus-képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen
folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;
b) román nemzetiségi pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;
c) az oklevél megszerzését követően román nemzetiségi köznevelési intézménnyel a
végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású
közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az ösztöndíjat
folyósították, amelynek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja;
d) tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén
szervezett román nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok
tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák;
e) adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak.
17. Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Iskolaközpont Pedagógiai
Intézetétől az alábbi elérhetőségeken:
cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.
telefon: 06 1 308 7867
e-mail cím: nop@ldu.hu
A 2020. július 4-én elfogadott módosításnak megfelelő szöveg.
A 2020. július 4-én elfogadott módosításnak megfelelő szöveg.
11 A 2020. július 4-én elfogadott módosításnak megfelelő szöveg.
9

10 10

ROMÁN NEMZETISÉGI PEDAGÓGUS
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM SZABÁLYZATA
I. Általános rendelkezések
1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének a Román Nemzetiségi
Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat)
megalkotásával az a célja, hogy a román nemzetiségi pedagógus képzést nyújtó felsőoktatási
intézményekben a román nemzetiségi óvodai nevelésben, valamint a román nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatásban pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és/vagy
szakképzettséget szerző hallgatókat (a továbbiakban: hallgató) a megfelelően képzett, szakmailag
elhivatott, román nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében
ösztöndíjban részesítse.
2. A román nemzetiségi ösztöndíjprogram kezelője a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata (továbbiakban: MNOÖ). Jelen Szabályzatban az MNOÖ Támogatónak minősül.
A román nemzetiségi ösztöndíjprogram végrehajtásában részt vesz a Koch Valéria Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (továbbiakban: Iskolaközpont
Pedagógiai Intézete).
3. Az ösztöndíjprogramban résztvevő román nemzetiségi pedagógus hallgatóval a MNOÖ elnöke
ösztöndíjszerződést köt. Méltányossági ügyekben az MNOÖ Ifjúsági Bizottsága jár el, amelynek
ülésén tanácskozási joggal részt vesz az MNOÖ elnöke.
II. Az ösztöndíj igénylésére vonatkozó szabályok
4. Az ösztöndíj igénylésére vonatkozó felhívást az MNOÖ elnöke teszi közzé a román
nemzetiségi pedagógus képzést nyújtó felsőoktatási intézményeknek küldött levélben, és az
MNOÖ honlapján.
5. A felhívás tartalmazza a részvételre jogosult pedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási
intézmények felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának jelen Szabályzatban
meghatározott feltételeit, az igénylés kötelező tartalmát, a benyújtás határidejét.
6. Az ösztöndíjprogramban az a hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy vehet részt, aki:
a) román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási intézmény bármely
évfolyamon nappali, esti vagy levelező képzési formában, alapszakon vagy szakirányú
továbbképzési szakon (kiegészítő) folytat román nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat,
b) román nemzetiségi pedagógus képzést nyújtó felsőoktatási intézményben bármely
évfolyamon nappali, esti vagy levelező munkarendben, alapképzésben vagy szakirányú
továbbképzésben/műveltségterületi részismereti képzésben (kiegészítő) román nemzetiségi
tanító, illetve osztatlan (10-12 szemeszter), vagy rövid ciklusú (2/4/5 szemeszteres)
tanárképzésben román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, vagy román nyelv és
kultúra tanára szakon folytat tanulmányokat,
c) az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti
kezeléséhez,
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d) a jelen Szabályzatban meghatározott tanulmányi eredményt elérte.
7. Az ösztöndíj-igénylést a pályázati felhívásban szereplő elektronikus pályázati felület
igénybevételével a pályázó adatainak megadásával és következő dokumentumok pályázati felületre
történő feltöltésével kell benyújtani:a) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, mely
szerint a hallgató az intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
b) a tanulmányaikat már folytató ösztöndíjat igénylők esetében az előző félévi súlyozott
tanulmányi átlagról szóló, intézmény által hitelesített igazolás (a további szemeszterekben
pedig az előző félév lezárását követő 8 napon belül történő), mely alapján az intézményben
továbbtanulásra jogosult,
c) az igénylés első alkalommal történő benyújtása esetén a helyi román nemzetiségi
önkormányzat, ennek hiányában a helyi román nemzetiségi egyesület ajánlása (amennyiben a
hallgató lakóhelyén sem román nemzetiségi önkormányzat, sem román nemzetiségi egyesület
nem működik, motivációs levél),
d) az Adatkezelési nyilatkozat pályázati felületen történő elfogadása,
e) személyi igazolvány mindkét oldalának másolata, lakcím-, TAJ- és adókártya másolata
pdf/jpeg formátumban.
8. A benyújtott igénylések alapján - a jelölést követően - az MNOÖ elnöke e Szabályzat szerint
dönt az ösztöndíj odaítéléséről, valamint az ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az MNOÖ
honlapján.
9. Az ösztöndíjban az a magyar állampolgár részesülhet, aki
a) a Szabályzat 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,
b) előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult, és a
jelen szabályzat szerinti tanulmányi átlageredményt elérte,
c) a Szabályzat 7. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül
csatolta.
10. Az ösztöndíj mértéke a jelen Szabályzat 6.a) pontjában meghatározott hallgatók esetében
hallgatónként és havonta:
10.1. a tanulmányait megkezdő hallgató az első szemeszterben (szeptember – január – 5 hónap
időtartamra):
a) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó
b) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó
10.2. a tanulmányait folytató hallgató a második illetve további szemeszterében (5 hónap
időtartamra):
a) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50-től) esetén:
• nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
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b) Jó tanulmányi átlag (3,50-4,49 között esetén:
• nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó
c) Az előző félév sikeres teljesítése (3,49-ig) esetén:
• nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó
11. Az ösztöndíj mértéke a jelen Szabályzat 6.b) pontjában meghatározott hallgatók esetében
hallgatónként és havonta:
11.1. a tanulmányait megkezdő hallgató az első szemeszterben (szeptember – január – 5 hónap
időtartamra):
a) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó
b) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó
11.2. a tanulmányait folytató hallgató a második illetve további szemeszterében (5 hónap
időtartamra):
a) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50-től ) esetén:
• nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
b) Jó tanulmányi átlag (3,50 -4,49 között ) esetén:
• nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó
c) Az előző félév sikeres teljesítése (3,49-ig ) esetén:
• nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó
12. Az ösztöndíj időtartama tanévenként tíz hónap, amely a hallgatói jogviszony alatt a tanév első
és második szemesztere végéig tart. Az ösztöndíjas jogviszony tanulmányi kötelezettségre
vonatkozó szakasza az ösztöndíjszerződés megkötésétől az oklevél (végzettség és szakképzettség)
megszerzéséig, az elhelyezkedési, munkavállalási kötelezettség szakasza a végzettségnek,
szakképzettségnek megfelelő munkaviszony létesítésétől az ösztöndíj folyósítási idejének
megfelelő időtartam végéig tart.
13. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:
a) Az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés.
b) A felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztálya, Hivatala által a hallgató részére kiállított
aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás, és
c) a tanulmányaikat már folytató ösztöndíjat igénylők esetében a felsőoktatási intézmény
Tanulmányi Osztálya, Hivatala által a hallgató nevére kiállított, aláírással és pecséttel hitelesített
az előző félévi súlyozott tanulmányi átlagról szóló igazolás
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az elektronikus pályázati felületre történő feltöltése az aktuális félévre történő regisztrációs
(tárgyfelvételi) időszakot követő 8 naptári napon belül.
14. Az ösztöndíj folyósításának módja:
14.1 Az őszi szemeszterben új pályázók esetében az ösztöndíj a szerződés megkötését, a már
ösztöndíjas jogviszonnyal rendelkezők esetében a hallgatói jogviszony és a súlyozott tanulmányi
átlag hiteles igazolásának benyújtását követő hónap 10. napjáig (egy összegben az eltelt
hónapokra visszamenőleg), a továbbiakban pedig a tárgyhó 10-éig kerül folyósításra.
14.2 A tavaszi szemeszterben az ösztöndíj a hallgatói jogviszony és a súlyozott tanulmányi átlag
hiteles igazolásának benyújtását követő hónap 10. napjáig (egy összegben az elmúlt hónapokra
visszamenőleg), a továbbiakban pedig a tárgyhó 10-éig kerül folyósításra.
Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az adott félévre vonatkozó ösztöndíj mértékéről – a
hallgatói jogviszony és a tanulmányi átlag hivatalos igazolások határidőre történő megküldése után
– a hallgatót az elektronikus pályázati felületen értesíti..
15. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes.
16. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.
III. Az ösztöndíjas kötelezettségei
17. A hallgató az ösztöndíjszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj biztosításának
a Támogató által elérni kívánt célja, hogy:
a) a hallgató a román nemzetiségi pedagógus képzésben a tanulmányait elhivatottan és
eredményesen folytassa, törekedve a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;
b) a hallgató szakképzettsége és végzettsége megszerzését követően román nemzetiségi
köznevelési intézmény alkalmazottjaként helyezkedjen el, és ott legalább az ösztöndíj
folyósításának időtartamával azonos ideig munkavégzésre irányuló főállású
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen.
18. E célok érdekében az Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy mint román nemzetiségi
óvodapedagógus vagy román nemzetiségi tanító szakos alapképzésbe, ill. szakirányú
továbbképzésbe/műveltségterületi részismereti képzésbe (kiegészítő), vagy osztatlan (10-12
szemeszter), ill. rövid ciklusú (2/4/5 szemeszteres) tanárképzésbe (román nemzetiségi nyelv és
kultúra tanár, vagy román nyelv és kultúra tanár) felvételt nyert hallgató végzettséget és
szakképzettséget szerez, és legkésőbb az oklevél megszerzését követő tanévtől a végzettségnek,
szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt vagy
munkaviszonyt létesít valamely magyarországi román nemzetiségi köznevelési intézménnyel és a
jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.
Ennek megtörténtét az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete ellenőrzi.
19. A hallgató vállalja, hogy részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási
helyén szervezett román nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok
tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák.
20. A hallgató hozzájárul a szerződéssel és az ösztöndíj folyósításával összefüggő személyes
adatainak kezeléséhez. A hallgató köteles adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül –
tájékoztatást adni a Támogatónak.
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IV. Az ösztöndíjas jogviszony módosítása, szüneteltetése, megszűnése és megszüntetése
21. Ha az Ösztöndíjas részmunkaidős jogviszonyban tud elhelyezkedni, a jogviszony előírt
időtartama a Támogatóval egyeztetett mértékben, arányosan meghosszabbítható. A munkahelyváltoztatás, áthelyezés – amennyiben a Támogatóval történt előzetes egyeztetéssel, annak
hozzájárulásával történik – nem befolyásolja az ösztöndíjas jogviszonyt.
22. A szerződés megszűnik:
a)
az Ösztöndíjas halálával;
b)
egészségi állapotának oly mértékű megváltozása esetén, amely nem teszi lehetővé
az Ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését;
c)
a Támogató jogutód nélküli megszűnésével;
d)
az Ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló és jelen szerződésben meghatározott
időtartam lejártával;
e)
amennyiben az ösztöndíj forrása a központi költségvetésből nem biztosított.
23. A szerződés megszüntethető:
a)
a Felek közös megegyezésével,
b)
azonnali hatályú felmondással,
c)
ha a másik fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan
vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
24. Az Ösztöndíjas a szerződést a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően azonnali
hatállyal felmondhatja, ez esetben köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét a szerződés
megszűnését követően a Támogató részére visszafizetni. Az Ösztöndíjas a részére kifizetett
ösztöndíj összegével együtt kamatot is köteles a Támogatónak fizetni, mely az Ösztöndíj
kifizetéstől számítottan a visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
összeg. Amennyiben a visszafizetendő összeg nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér
kétszeresét, úgy 6 hónapon belül, amennyiben meghaladja azt, úgy 12 hónapon belül, egy
összegben köteles visszafizetni.
25. Az Ösztöndíjas köteles a részére folyósított ösztöndíj teljes összegét – a munkáltató által
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30.§ (l)
bekezdés c) pontja kivételével – felmentéssel történő jogviszony megszüntetés esetén annak
időarányos részét – a szerződés megszűnését követő 90 (kilencven) napon belül a Támogató
részére visszafizetni, - a jelen szerződés 16. pontjában foglalt kamattal egyetemben - amennyiben
a szerződés 6. pontja szerinti időtartam alatt az alábbi szerződésszegésnek minősülő esetek
valamelyike bekövetkezik:
a)
az Ösztöndíjas nem vállalja a nemzetiségi pedagógus, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben történő alkalmazását,
b)
az Ösztöndíjas nem vállalja a Támogató által megjelölt köznevelési intézményi kör
egyikében sem a munkavállalást,
c)
az Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
• az Ösztöndíjas általi felmondással,
• az Ösztöndíjas kérésére közös megegyezéssel,
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• a munkáltató által rendkívüli felmentéssel, illetve – az egészségügyi alkalmatlanság
esetét kivéve – a Kjt. 30.§ (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel megszűnik.
26. A visszafizetés a Támogató fizetési számlájára átutalással történik. Amennyiben az egyösszegű
visszafizetés nehézséget jelent az Ösztöndíjas számára, részletfizetési lehetőséget kérelmezhet a
Támogatóhoz eljuttatott levélben. A Támogató méltányossági ügyekben eljáró szerve az Ifjúsági
Bizottság, mely a soron következő ülésén dönt a kérelemről.
Ha a Támogató mondja fel a szerződést, akkor az Ösztöndíjas köteles a számára már folyósított
ösztöndíjat egyösszegben visszafizetni. Ebben az esetben részletfizetési lehetőség nem adható.
A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Támogató fizetési felszólításban kötelezi a
volt ösztöndíjast a fizetési kötelezettség teljesítésére.
27. Ha a szerződés felmondásának oka a foglalkoztató intézmény vagy a Támogató
szerződésszegése, az Ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó
kötelezettség nem terheli.
28. Az Ösztöndíjas jelen szerződésben rögzített kötelezettsége külön írásos kérelemére
szünetelhet, ha
a)
saját maga egészségi körülményei miatt szakorvosi igazolással igazolt módon nem
alkalmas tanulmányainak befejezésére, vagy a felajánlott munkakör betöltésre,
b)
az Ösztöndíjas közeli hozzátartozóját külön jogszabályokban meghatározottak
szerint mint főállású ápoló ápolja, és ezért tanulmányait folytatni, vagy a kijelölt
munkakört betölteni nem tudja,
c)
az Ösztöndíjas terhességi, gyermekágyi segélyre, GYED-re, GYES-re,
rehabilitációs ellátásra vagy rokkantsági ellátásra, rehabilitáció járadékra vagy rokkantsági
járadékra lesz jogosult a jogosultság időtartama alatt.
A kötelezettségek szüneteltetésének időtartama megszűnik, és azok teljesítése feléled,
amennyiben a szünetelésre okot adó körülmények megszűnnek. A kötelezettségek
feléledésének napja az azt kiváltó ok megszűnését követő nap.
V. Egyedi döntések
29.1. Az Ösztöndíjas kötelezettsége külön írásos kérelemére szünetelhet. A szüneteltetésről a
Támogató dönt.
29.2. Amennyiben a végzett pedagógus önhibáján kívül nem tud végzettsége szerinti román
nemzetiségi köznevelési intézményben elhelyezkedni ide értve azt az esetet is, ha csak
részmunkaidőben tud elhelyezkedni, akkor az ösztöndíjat nem kell visszatérítenie, feltéve, hogy
ehhez az MNOÖ Ifjúsági Bizottsága a pedagógus írásbeli kérelmére, méltányosságból
hozzájárult.
V. Eljárási szabályok
30. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetéhez beérkezett igénylést a beérkezést követően
haladéktalanul, de legfeljebb 8 (nyolc) munkanapon belül meg kell vizsgálni, hogy az megfelel-e a
jelen Szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek, illetve a hallgató teljesítette-e az
előírt tanulmányi kötelezettségeit, és ha igen, azt milyen eredménnyel tette.
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31. Amennyiben az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete azt állapítja meg, hogy az igénylés hiányos,
az igénylőt hiánypótlásra szólítja fel a pályázati felületen, melyben a hiányok pótlására 8 (nyolc)
napos határidőt biztosít. Ha az igénylő a hiányokat a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől
számított 8 (nyolc) napon belül pótolja, úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet eleve hiánytalanul
adta volna be. Ha a hiánypótlást nem, nem teljes körűen vagy nem időben teljesíti, az igénylővel
az adott szemeszterre szerződést nem lehet kötni.
32. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete a megvizsgált, és a Szabályzatban foglalt alaki és
tartalmi követelményeknek megfelelő igény alapján előkészíti az ösztöndíjassal kötendő
ösztöndíjszerződést és az igény beérkezését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül aláírásra
három példányban átadja az MNOÖ elnökének.
33. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete (e pont alkalmazásában a továbbiakban: megkereső) a
nem román nemzetiséghez tartozó hallgató által előterjesztett igénylést a jelen Szabályzat 21.
pontja szerint megvizsgálja. Ha az igénylés hiányos, megkereső a jelen Szabályzat 22. pontja
szerint jár el. A megvizsgált, és a Szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek
megfelelő igényt - a jelölés megtétele érdekében - haladéktalanul megküldi az igénylőt képviselő
országos nemzetiségi önkormányzat elnökének. A hallgatót képviselő országos nemzetiségi
önkormányzat elnöke a részére megküldött igény kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon
belül elbírálja, és döntéséről írásban haladéktalanul tájékoztatja a megkeresőt. Megkereső ezt
követően 8 (nyolc) munkanapon belül előkészíti az ösztöndíjassal kötendő ösztöndíjszerződést, és
aláírásra három példányban átadja az MNOÖ elnökének.
34. Az MNOÖ elnöke és az Ösztöndíjas által aláírt szerződés egy példánya az Ösztöndíjast, egy
példánya az MNOÖ-t, míg a harmadik példánya az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét illeti. Az
Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az aláírt szerződés(ek)ről – a szerződéskötési időszakot
követően annak aláírását követő 15 munkanapon belül - feljegyzésben tájékoztatja az
ösztöndíjas(oka)t képviselő országos nemzetiségi önkormányzat elnökét. Ugyanígy jár el akkor is,
ha a hallgató nem köt szerződést, vagy a szerződéstől eláll, vagy a szerződés egyéb okból módosul
vagy megszűnik.
35. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete a jelen Szabályzat 13. pont b) alpontjában foglalt
igazolás kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül – az intézményegység vezetője aláírt
feljegyzésben – értesíti az MNOÖ elnökét arról, hogy a hallgató részére milyen mértékű ösztöndíj
fizethető ki. A jelen pontban meghatározott feljegyzést a nem román nemzetiségi hallgatók
esetében a hallgatót képviselő országos nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell küldeni.
36. Az MNOÖ elnöke az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete értesítése alapján a tárgyhó 10.
napjáig intézkedik az ösztöndíj hallgató részére történő kiutalásáról.
37. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete a mindkét fél által aláírt szerződésekről illetve a
hallgatókról nyilvántartást vezet, melyben feltünteti különösen, hogy a hallgató hány
szemeszterre, milyen mértékű ösztöndíjat kapott, mikor fejezte be nemzetiségi pedagógusi
felsőfokú tanulmányait illetve, hogy hol és mikor, milyen intézményben létesített román
nemzetiségi pedagógusi foglalkoztatási jogviszonyt, és meddig köteles ott jogviszonyát
fenntartani.
38. Az MNOÖ Ifjúsági Bizottsága a hallgató írásbeli kérelmére indult méltányossági eljárás
eredményéről tájékoztatja az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét.

7

VI. Záró rendelkezések
39. A Támogató és az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete, mint adatkezelők a hallgatóról az e
Szabályzat szerinti adatokat tartja nyilván.
40. A Támogató a hallgatóról rendelkezésére álló minden adatot, tényt, információt, amely az
hallgató személyére vonatkozik, személyes adatként kezel, és ezen adatok vonatkozásában a
személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével jár el.
41. Az e Szabályzat szerinti személyes adatokat az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az
Ösztöndíjas szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését követően a számviteli törvényben
meghatározott ideig kezeli.
42. Az e Szabályzat szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
43. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata - átérezve a nemzetiségi pedagógus
utánpótlás biztosításának szükségességét – felhatalmazza az elnököt arra, hogy más nemzetiséget
képviselő országos nemzetiségi önkormányzattal – e Szabályzat 3. számú mellékletében
meghatározott - feladatellátási Megállapodás keretében e szabályzat alapján más nemzetiséghez
tartozó nemzetiségi hallgatóval is szerződést kössön, azzal, hogy a támogatandó hallgatót az adott
országos nemzetiségi önkormányzat jelöli meg.
44. Ez a Szabályzat 2019. július 15. napjával lép hatályba és addig hatályos, ameddig a
feladatellátáshoz szükséges központi költségvetési forrás biztosított.

Budapest, 2020. július 4.

Kozma György
MNOÖ elnöke
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