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BEVEZETÉS
A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata meghatározza a szakmai
alapdokumentumban előírt tevékenységhez, a pedagógiai programban kitűzött cél- és feladatrendszerhez
a szervezeti felépítést, rögzíti a működés rendjét, a belső és külső kapcsolati rendszerekre vonatkozó
szabályokat, biztosítja a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek, folyamatok összehangolt és
hatékony működését. Az egyes művészeti ágak szerinti tanszakokat, az évfolyamok számát és a felvehető
maximális tanulólétszámot az intézmény Szakmai Alapdokumentuma határozza meg.

Jelen szervezeti és működési szabályzat

Célja: a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával az intézmény jogszerű, zavartalan
működésének biztosítása, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat
erősítése.

Feladata: hogy megállapítsa az iskola működésének szabályait a jogszabályok keretei között,
továbbá azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

Jóváhagyása: a Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával válik
érvényessé, és meghatározatlan időre szól.

Elfogadása, módosítása: a nevelőtestület, az Intézményi Tanács és a Szülői Munkaközösség
(véleményezési jog) bevonásával történik.

Hatálya: a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartása kötelező az iskola
munkavállalói, a szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók és szülők, illetőleg az intézménnyel
a nevelő-oktató munka során kapcsolatba kerülők vonatkozásában az iskolában folytatott
nevelő-oktató munka során, továbbá mindazon külső rendezvényeken, amelyeken az iskola
tanulói részt vesznek.

Nyilvánossága: a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és
megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb
alkalmazottjának, illetve megtartása az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik a nevelőoktató munka során kapcsolatba kerülnek az intézménnyel.
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A Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó főbb jogszabályok

Törvények:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

Kormányrendeletek:
-

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

-

326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról

Miniszteri rendeletek:
-
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20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.1. Az oktatási intézmény elnevezése, székhelye, OM száma,
telephelyei
•

Elnevezése: Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola

•

Székhelye: 2170 Aszód, Kossuth Lajos út 72.

•

OM azonosító:039978

•

Nyilvántartási szám: K12042

•

Szervezeti egységkód: PC4501

•

Elérhetőségek:
o

Telefon: 06-28/400-093

o

Telefonos elérhetőségek:

06-30/244-2383 (Intézményvezető)
06-30/244-2780 (Intézményvezető-helyettes)
06-30/244-2866 (Intézményvezető-helyettes)
06-30/244-3497 (Iskolatitkár)

•

o

E-mail: muvisk@aszodmuvisk.hu

o

Honlap: aszodmuvisk.hu

Szakmai Alapdokumentum utolsó módosítása: 2022. szeptember 1.

Az intézmény telephelyei:
Aszód, Csengey úti telephely

Hévízgyörki telephely

Aszód, Rákóczi úti telephely

Püspökhatvani telephely

Ikladi telephely

Domonyi telephely

Galgamácsai telephely

Turai telephely

Galgagyörki telephely

Bagi telephely

Galgahévízi telephely

EGA telephely

Kartali telephely

A feladat ellátási helyek címét, adatait az Szakmai Alapdokumentum tartalmazza.
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I.2. Az intézmény alapító, fenntartó és működtető szerve
•

Alapító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

•

Fenntartó és működtető neve: Dunakeszi Tankerületi Központ

•

Fenntartó és működtető székhelye: 2120, Dunakeszi, Állomás sétány 4.

I.3. Az intézmény típusa
•

Típusa: alapfokú művészeti iskola

I.4. Az intézmény működési köre
Aszód Város Önkormányzat közigazgatási területe, valamint a Szakmai Alapdokumentumban felsorolt
telephelyek szerinti települések közigazgatási területe.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

I.5. Az iskola működését és tartalmi munkáját meghatározó
helyi szabályozók
I.5.1. A Szakmai Alapdokumentum
A fenntartó a Szakmai Alapdokumentumban határozta meg az iskola típusát, alapfeladatát, kiegészítő
tevékenységeit.

I.5.2. A Pedagógiai Program
A Szakmai Alapdokumentumban szereplő alapfeladatok és kiegészítő tevékenységek alapján az iskola
nevelőtestülete elkészítette a szervezeti egység Pedagógiai Programját, amely az iskolában folyó nevelőoktatómunkát szabályozó alapdokumentum.

I.5.3. A munkaterv
A munkaterv határozza meg az iskolai tanév helyi rendjét, melyet az intézményvezető készít el az
iskolavezetés, a nevelőtestület, az IT és az SZMK véleményezésével.
8
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I.5.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat
A szervezeti egység működési rendje, a nevelő-oktató munka eredményes megvalósítását szabályozó
dokumentum.

I.5.5. A Házirend
Az intézmény házirendje állapítja meg, hogy - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a köznevelési
törvényben, illetve más jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon
lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani.

A szervezeti egység működését alapvetően meghatározó dokumentumok nyilvánosak, az intézmény
honlapján hozzáférhetőek.
Az intézmény Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, Házirendjét, valamint Munkatervét az intézményvezető
által hitelesített példányban az iskola titkárságán kell elhelyezni úgy, hogy azok megtekintése a szülők és a
tanulók számára biztosított legyen.

II. A MŰKÖDÉS RENDJE
II.1. A nyitva tartás rendje
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−

Az iskola szorgalmi időben a székhelyen 09:00 órától 20:00 óráig tart nyitva. A telephelyeken a helyi
körülményeket figyelembe véve történik a nyitva tartás. A szülői értekezlet és a fogadóóra napjain,
rendezvények esetén a nyitva tartás meghosszabbítását az intézményvezető engedélyezi.

−

A tanítás hétfőtől péntekig 12:00 órától kezdődhet.

−

Az intézmény szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. Esetenként - külön
intézményvezetői engedéllyel - lehetséges szombati tanítás, koncertek, táncművészeti bemutatók,
kiállítások szervezése.

−

A táncművészeti és képzőművészeti órák megfelelő felszereltséggel bíró szaktantermekben folynak.
A zeneművészeti ágon belül a korrepetíciós órák, a zenekari órák és a kamarazene órák megtartását
az erre a célra létrehozott kamaraterem biztosítja.

−

A nevelő-oktató munkát az intézményben alkalmazott pedagógusok az egyéni órarend alapján
végzik.

−

Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak a
beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületekben. A nyári tanítási szünet ügyeleti
rendjét a Fenntartó tanévenként határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
A szorgalmi idő előkészítése augusztus 21-től kezdődik és augusztus 31-ig tart.

Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
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Az iskola telephelyei a helyi általános iskola tanítási rendjéhez és munkaszüneti napjaihoz
igazodnak.

II.2. A vezetők intézményben való benntartózkodásának
rendje
Az iskola nyitvatartási idején belül – 08:00 óra 18:00 óra között – az iskola székhelyén az
intézményvezetőnek vagy helyettesének a főépületben kell tartózkodnia. Külön intézményvezetői
engedéllyel szombati napon is megtarthatók, vagy pótolhatók a tanórák. A távozó vezető után a szervezett

foglalkozást tartó tanszakvezető/pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért.

II.3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik
nem állnak jogviszonyban a szervezeti egységgel
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−

Külső látogatók az iskolába történő belépésük során az ott folyó nevelő-oktató munkát nem
zavarhatják.

−

A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt az órarend szerinti tanteremig kísérhetik. A tanítási
órák után a gyermekeket az aulában lehet megvárni.

−

A fenntartó képviselőit, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az intézményvezető fogadja.
Indokolt elfoglaltság esetében az intézményvezető-helyettese veszi át ezt a feladatot.

−

Amennyiben az intézményben valamely hatóság ellenőrzést végez, az intézményvezető képviseli a
szervezeti egységet, ő írja alá az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet. Az intézményvezető
akadályoztatása esetén a helyettesítési rendben meghatározott helyettes képviseli az intézményt.
Ha a telephely helyszíni ellenőrzésére is kiterjed a vizsgálat, ebben az esetben is az intézményvezető
képviseli az intézményt.

−

A tanórák látogatására külső személyek részére az intézményvezető ad engedélyt, kivéve, ha az
óralátogatást hivatalos ellenőrzés keretében végzik az arra jogszabályban felhatalmazott
személyek.

−

Az intézmény vezetője által engedélyezett rendezvényekre érkező vendégeket a kijelölt helyen kell
fogadni. A rendezvény megtartására kijelölt hely tulajdonosával kötött szerződés/megállapodás
tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a vagyonvédelemre vonatkozó előírások megtartásával
kapcsolatos kötelezettséget, amelyet a részt vevőknek be kell tartaniuk.

−

Lehetőségünk van arra is, hogy kérésre termeinket előzetes megbeszélés alapján bérleti/térítési díj
ellenébe kiadjuk.
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III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,
FELADATOK, FELELŐSSÉGEK
−

−
−
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A szervezeti egység egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Vezetői munkáját 2 fő
intézményvezető-helyettes és 2 fő iskolatitkár segíti, illetve fél állásban egy hangszer- és
viselettáros.
Az intézmény nevelőtestületét a székhelyen és a telephelyeken működő pedagógusok közössége
alkotja.
Az egyes művészeti ágakban a szakmai munkaközösséget az egyes tanszakokon nevelő-oktató
munkát végző pedagógusok alkotják.
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III.1. Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetőségét az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az
intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettesek. Az intézmény felelős vezetője az
intézményvezető, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által
előírtak szerint végzi. Megbízatása kinevezési okiratában meghatározott időtartamra történik. Az
intézményvezető munkáját közvetlenül az intézményvezető-helyettesek segítik. Az intézményvezetőhelyettesek megbízását az intézményvezető javaslatára a nevelőtestület véleményének kikérésével az
intézményvezető adja. A nevelőtestület az intézményvezető-helyettesek személyéről véleményt nyilvánít.
Intézményvezető-helyettes csak az intézmény teljes munkaidős, határozatlan időre kinevezett pedagógusa
lehet. Az intézmény-helyettesi megbízás az intézményvezetői megbízás időtartamával megegyező
határozott időre szól. Az intézményvezető-helyettesek munkáját munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. Az intézményvezetés rendszeresen megbeszélést tart
az aktuális feladatokról. Vezetői munkájukat az iskolatitkárok segítik. Az iskolatitkárok munkájukat a
munkaköri leírásuk, az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek irányítása alapján végzik.

III.2. A Nevelőtestület
Tagjai: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők és az iskolában nevelő-oktató
munkát folytató pedagógusok.
Vezetője: az intézményvezető

III.2.1. Szakmai munkaközösségek
Tagjai: a megbeszéltek alapján egy munkaközösségben működő pedagógusok.
Vezetői: a tanszakvezetők, akiknek megbízatása egy évre szól.

III.2.2. Alkalmazotti közösség
Tagjai: A szervezeti egység vezetői, pedagógusai, NOMS- és technikai dolgozói.
Vezetője: az intézmény vezetője.

12
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III.3. A vezetők közötti feladatmegosztása
III.3.1. Az intézményvezető felelőssége, hatásköre, feladata
Felelős:
- az iskola szakszerű és törvényes működéséért,
- az iskola pedagógiai munkájáért,
- az iskola ellenőrzési, értékelési elveinek betartásáért,
- a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
- a tanulóbalesetek megelőzéséért,
- a tanulmányok alatti vizsgák, meghallgatások (osztályozó vizsga, művészeti alapvizsga és művészeti
záróvizsga) jogszabályi előírás szerinti előkészítéséért, lebonyolításáért és rendjéért,
- a felvétellel, átvétellel, továbbá a tanulói jogviszony megszűnésével, megszüntetésével,
szüneteltetésével kapcsolatos eljárás, döntés jogszerűségéért,
- a fenntartónak nyújtott adatszolgáltatásért,
- a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért és a
továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
- a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért
-a

szervezeti egység tanügy-igazgatási tevékenységéért, ügyintézésének, iratkezelésének
szabályosságáért, az intézményi adatszolgáltatásért, az adattovábbításra vonatkozó előírások
érvényesítéséért,

- a művészeti nevelő és oktató munkához a következő tanévben szükséges tanulmányi segédletekre,
taneszközökre, egyéb felszerelésekre vonatkozó szülői tájékoztatásért,
- a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátásáért.
- a Nemzeti Pedagógus Kar által meghatározott etikai normák betartásáért és betartatásáért. A Nemzeti
Pedagógus Kar Etikai Kódexe, illetve az intézmény által elfogadott etikai normák kötelező érvényűek
az intézmény összes dolgozójára az intézményen belüli és kívüli kapcsolatokban.

Gyakorolja a törvényben meghatározott munkáltatói jogokat.

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

Képviseli személyével az iskolát, szükség esetén a képviselettel megbízza az intézményvezető-helyettest,
tanszakvezetőt, esetenként más pedagógust is.
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Feladatkörébe tartozik különösen:
- a nevelőtestület vezetése,
- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
- figyelemmel kell kísérnie a tanszakvezetők munkáját az önértékelésre esedékes kollégáknál az
előkészítést és lebonyolítást,
- előkészíti az intézményi és intézményvezetői önértékeléshez szükséges dokumentumokat,
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és
ellenőrzése,
- a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának
megszervezése,
- meghatározza az intézményben a szakmai napokat, a munkaközösségek által jóváhagyott
hagyományoknak megfelelően,
- a szülői szervezettel (közösségekkel) való együttműködés,
- a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása,
- megbízza az intézménybe jelentkezők meghallgatását végző bizottság tagjait, javaslatuk
mérlegelésével dönt a tanulók felvételéről,
- beosztja a tanulókat az oktatást végző tanárhoz,
- indokolt esetben engedélyezi a tanulók beosztásának megváltoztatását,
- engedélyezi a két vagy több évfolyam tanulmányi követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál
rövidebb idő alatti teljesítését,
- dönt az iskola eszközeinek kölcsönzéséről,
- kijelöli az osztályozó és a különbözeti vizsga időszakát, engedélyt ad arra, hogy a tanuló - indokolt
esetben - ettől eltérő időpontban tegyen vizsgát,
- a jogszabályban előírt időpont betartásával előkészíti a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát,
amelynek keretében gondoskodik a vizsgabizottság összeállításáról, elnökének kijelöléséről, a vizsga
lebonyolítás rendjének kiírásáról. A vizsgáztatás során ellenőrzi a vizsga rendjének megtartását,
megszervezi a vizsgaeredmények kihirdetését, intézkedik a törzslapok és a bizonyítványok
egyeztetéséről, aláírja és aláíratja a vizsga iratait.
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III.3.2. Az intézményvezető-helyettesek felelőssége, hatásköre,
feladata
Kötelező óraszámát a köznevelési törvény állapítja meg. Vezetői tevékenységéért vezetői pótlékban
részesül.
- akadályoztatása esetén helyettesíti az intézményvezetőt,
- közreműködik a művészeti nevelő és oktató munka irányításában,
-

figyelemmel kell kísérnie a munkaközösség-vezetők munkáját az önértékelésre esedékes kollégáknál
a kérdőívek előkészítését, feldolgozását,

-

segítséget kell nyújtaniuk az intézményi és intézményvezetői önértékeléshez szükséges
dokumentumok összegyűjtéséhez,

- szervezi a nevelőtestületi értekezlet előkészítését,
- irányítja iskolai szinten az iratkezelést,
- ellátja a szertári állomány kezelésének ellenőrzését,
- ellátja a naplók, a leltárak, a nyilvántartások és az elszámolások vezetésével, az iratok kezelésének,
megőrzésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
- szervezi a versenyeket, bemutatókat, kiállításokat,
- közreműködik a felvételi alkalmassági és a tanulmányok alatti meghallgatások, vizsgák
megszervezésében,
- a művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában,
- az iskolai hagyományok megőrzésével összefüggő feladatokban,
- vezeti a pedagógus továbbképzés nyilvántartását.

III.3.2.1. Az intézményvezető-helyettesek munkamegosztása
Az egyik intézményvezető-helyettes a fenti pontban felsorolt feladatok elvégzését adminisztrációs feladatok
vonatkozásában látja el, míg a másik intézményvezető-helyettes művészeti-nevelési feladatok
vonatkozásában felelős.
Az intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett egymással
együttműködve, illetve mellérendeltségi viszonyban látják el munkaköri leírásuk alapján.

III.3.3. A vezetők helyettesítésének rendje
Az intézményvezetőt távolléte és akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az adminisztrációs intézményvezető-helyettes helyettesíti, aki az
15
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intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja az intézményvezető kizárólagos jogkörébe tartozó
hatásköröket is.
Az intézményvezető és az adminisztrációs intézményvezető-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az
intézményvezető helyettesítését a művészeti-nevelési intézményvezető-helyettes látja el.
A vezetőség három tagjának egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat a zeneművészeti
ág billentyűs munkaközösségének megbízott munkaközösség-vezetője látja el.

III.3.4. A munkaközösség-vezetők
Megbízásukat az intézményvezető adja. Tevékenységükért a jogszabályban meghatározott pótlékban
részesülnek. Munkaközösség-vezető lehet részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus is, amennyiben
legalább két éve részt vesz a nevelőtestületben.
Feladatuk különösen:
- a munkaközösségben folyó művészeti nevelő- és oktató munka összefogása,
-

figyelemmel kell kísérnie a pedagógusok önértékelésnek menetét, a kérdőívek előkészítést,
feldolgozását,

-

segítséget kell nyújtaniuk az intézményi és intézményvezetői önértékeléshez szükséges dokumentumok
összegyűjtéséhez,

- megbeszélik, megvitatják és kialakítják a munkaközösségen belül a tanszak éves munkatervét az alakuló
értekezleten,
- félévi és évvégi beszámolók elkészítése a munkaközösség munkatervének megvalósításáról,
- óralátogatások a tanszakhoz tartozó tanároknál,
- gyakornok szakmai fejlődésének segítése, a tudásmegosztás szélesítése, módszertani megbeszélések
tartása, a pedagógus gyakornok mentorálása,
- a tehetséges tanulók előmenetelének figyelemmel kísérése,
-

feladata az információk áramlásának koordinálása, a szakmai munkaközösségek kezdeményező és aktív
feladatvállalása,

-

a különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség,
kirándulás) megvalósításában, a nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésében való együttműködés.

III.3.5. A nevelőtestület
A nevelőtestület a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskolában közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége.
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.
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Az intézmény pedagógia szervezeti egységei közötti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint
ütemezett (indokolt esetben rendkívüli) nevelőtestületi értekezleten valósul meg.
A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási
intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban
meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

III.3.5.1. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik
-

a pedagógiai program elfogadása,
az SZMSZ elfogadása,
a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása,
a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
a továbbképzési program elfogadása,
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
a házirend elfogadása,
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása,
a tanulók fegyelmi ügyeiben való intézkedés,
az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény
tartalma,
jogszabályban meghatározott más ügyekben.

-

Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben – kivétel a tanulók magasabb
évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásában, illetve, a tanulók
fegyelmi ügyeiben – nem rendelkezik szavazati joggal.

III.3.5.2. A nevelőtestület véleményezési jogkörébe tartozik
−

a tantárgyfelosztás

−

az intézményvezető-helyettesek megbízása, ill. a megbízás visszavonása

−

az intézményvezetői pályázatok

−

az iskola fejlesztési és beruházási terve

−

a felvételi követelmények meghatározása

III.3.5.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
−
−
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9.3. A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a tantestület fegyelmi bizottságot hoz létre.
A bizottság feladata az adott fegyelmi ügyek lefolytatása. A fegyelmi bizottság állandó tagja az
intézmény vezetője. Változó tagjai az intézményvezető-helyettesek, a tanuló főtárgy tanára és még
egy pedagógus.

III.4. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának általános
feladatai
−

a tanulók a legnagyobb hatékonysággal történő nevelése, oktatása,

−

a tanév kezdetekor ismertetni kell a tanulókkal a tárgyi követelményeket,

−

a tanulók teljesítményének folyamatos értékelése,

−

a tanítási óra megkezdése előtt legalább tíz perccel a feladat-ellátási helyre megérkezni, ennek
hiányában először szóbeli, később írásbeli figyelmeztetésben részesíthető,

−

a tanítási órákat pontosan kell megtartania,

−

munkáját az intézmény Pedagógiai Programja alapján kell végeznie,

−

tantárgyának szakmódszertanában folyamatosan képezni kell magát,

−

az iskolai munkatervben szereplő rendezvényeken tevékenyen is részt kell vennie,

−

mindennemű akadályoztatását időben kell jeleznie,

−

az iskola intézményvezetőjétől a már korábban tudott, vagy tervezett hiányzáshoz engedélyt kell
kérnie, az elmaradt tanórákat óraáthelyezéssel pótolnia kell,

−

tanítási óra elhagyására, cseréjére, áthelyezésére - alapos indokkal – az intézményvezető vagy az
intézményvezető-helyettes előzetes hozzájárulását kell kérnie írásban az adott időpont előtt egy héttel,

−

a főtárgyi és a csoportos e-naplót naprakészen, precízen kell vezetni, a hiányzások igazolását
adminisztrálni és annak mértékét folyamatosan kell ellenőrizni,

-

a bizonyítványokat – amennyiben a főtárgy tanára – meg kell írnia, a törzslappal történő
egyeztetést el kell végeznie,

-

a nevelőtestületi értekezleteken részt kell vennie,

-

az iskola tanórán kívüli rendezvényein részt kell vennie,

-

a rendezvényekre szükséges jelmezkölcsönzést két héttel a fellépés előtt kell kérelmezni szóban
vagy írásban az intézmény vezetőjénél,
a Beiskolázási tervbe történő felvételre kérelmet kell leadnia.

Az iskolában alkalmazott pedagógusok az oktató-nevelő munkán túl aktívan részt vesznek a
rendezvényeken, fellépnek egyénileg, illetve aktívan részt vesznek a zenekarok munkájában is, amely az
intézmény magas szintű szakmai munkáját biztosítja.
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IV. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI
KAPCSOLATTARTÁS
A vezetékes telefon és mobilhasználat az iskolavezetés, titkárság, pedagógusok, valamint szülők közötti
kapcsolattartás egyik módja. Az iskola számára biztosított 5 darab SIM kártya használatát illetően
mindenkor a hatályos Dunakeszi Tankerületi Központ Telefonhasználati szabályzata az irányadó. A hatékony
munkavégzés és a folyamatos elérhetőség érdekében a mobiltelefon és mobilinternet használatát minden
érintett dolgozónak meg kell ismernie és be kell tartania, odafigyelve a költségtakarékosságra.

IV.1. A szakmai tanácsadó testület
IV.1.1. A szakmai tanácsadó testület
Feladata az intézményvezető munkájának segítése.
Tagjai:
- intézményvezető
- intézményvezető-helyettesek
- tanszakvezetők

Az intézményvezető által, a tanév kezdetén megállapított munkaprogram alapján, rendszeresen
tanácskoznak, operatív vezetési ügyekben is.
A testület összehívása az intézményvezető feladata. Tagjai kezdeményezhetik a munkaprogramon kívül is a
tanács összehívását, ha a javasolt napirend megtárgyalása ezt indokolja. A testület összehívásáról az
intézményvezető dönt.

IV.1.2. A pedagógus közösségek kapcsolata
A nevelőtestület közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető, a megbízott vezetők és választott
képviselők útján valósul meg.
A pedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy képviselőjük
útján közlik az intézményvezetővel.
A vezetőnek kötelessége egyrészt tájékoztatni az irányítása alá tartozó pedagógusokat az ülések
döntéseiről, intézményt érintő határozatairól, továbbá a fenntartó irányába közvetíteni a pedagógusok
kérdéseit, véleményeit, javaslatait.
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IV.1.3. A munkaközösségek kapcsolattartásának rendje
−

a különböző munkaközösségeket a tanszakvezetők képviselik,

−

a munkaközösség-vezető részt vesz a rendszeresen tartott vezetői megbeszéléseken,

−

elkészíti a tanszak éves programját az iskola éves programjának figyelembevételével,

−

javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzésben való részvételére,

−

az iskola vezetője a beiskolázási terv elkészítése során figyelembe veszi a munkaközösség-vezetők
javaslatait,

−

gondoskodik a pályakezdő pedagógusok mentorálásáról, szakmai segítség nyújtásáról,

−

kidolgozza a tanítási órák látogatásának szakmai szempontjait, és azt egyezteti az intézmény
vezetőjével,

−

javaslatot tesz a pedagógusok szakmai munkájának értékelésére, elismerésére,

−

javaslatot tesz az önértékelésre esedékes kollégáknál az előkészítésre, lebonyolításra,

−

a nevelő-oktató munka során felmerülő szakmai problémákat, a munkaközösség javaslatait
közvetíti az iskola vezetősége felé,

−

rendszeres értekezleteket tart a munkaközösség tanárainak, amelyen tájékoztatást nyújt a vezetői
döntéseknek a pedagógusok szakmai munkájára gyakorolt hatásáról, az intézmény működésével
kapcsolatos esetleges változásokról,

−

részt vesz az intézmény működését szabályozó dokumentumok szükség szerinti átdolgozásában a
munkaközösség tanárainak szükség szerinti bevonásával,

−

tanév végén az intézményvezető éves beszámolója szempontjainak figyelembevételével szakmai
beszámolót készít,

−

az intézmény vezetője az éves beszámolóhoz csatolja a tanszakvezetők szakmai beszámolóját.

IV.1.4. A vezetők és a szülői szervezet (SZMK) közötti
kapcsolattartás
- A szülői szervezet (SZMK) képviselőjével az intézmény vezetője tart kapcsolatot.
- Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek (SZMK-nak) a Szervezeti és Működési Szabályzat
vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az intézményvezető kéri meg az írásos
anyagok átadásával. A szülői közösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet – véleményezéssel
érintett – napirendi pontjának tárgyalására meg kell hívni, és részére tanácskozási jogot kell biztosítani.
- Az SZMK a tanulók nagyobb csoportját érintő ügyben tájékoztatást kérhet szóban, írásban az intézmény
vezetőjétől. Az írásos megkeresésre az ügy jellegétől függően mielőbb, de legkésőbb 30 napon belül
választ kell adni.
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- A tanulók nagyobb csoportját érintő ügyek tárgyalásánál az SZMK képviselője tanácskozási joggal vesz
részt a nevelőtestület vagy egyéb fórum ülésein.
- Ha a szülői szervezet a tanulói jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka eredményességének
figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az intézményvezető gondoskodik arról, hogy azt a
nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével megtárgyalja.
- Az egyes főtárgyak tanárai közvetlen kapcsolatot tartanak a hozzájuk beosztott tanulók szülői
közösségével.
- A kapcsolattartásban közreműködnek a tanszakvezetők és a pedagógusok.
- Az SZMK véleményezési jogkört gyakorol a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a szülőket is érintő
rendelkezéseiben.

IV.2. A nevelőtestület értekezletei, az alkalmazotti közösség
értekezlete, a szakmai munkaközösség értekezlete
IV.2.1. A nevelőtestületi értekezlet
Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közötti rendszeres szakmai kapcsolattartás az éves munkaterv
szerint ütemezett - abban rögzített - nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi
értekezleten valósul meg.
A nevelőtestület értekezleteit az intézmény vezetője hívja össze. A nevelőtestület a tanév folyamán rendes
és rendkívüli értekezleteket tart.

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani:
- a pedagógiai program és módosítása elfogadására,
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására,
- a házirend elfogadására,
- iskola vezetői pályázat, amennyiben a fenntartó az intézményvezetői beosztásra pályázatot hirdetett, a
készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítására,
- valamennyi, a nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörébe tartozó – át nem ruházott – ügyben.

A nevelőtestületi értekezlet lehet:
a. Tanévnyitó értekezlet
Augusztus utolsó hetében az intézményvezető által kijelölt napon alakuló értekezletet kell tartani, amelyen
az intézményvezető ismereti az új tanév főbb feladatait és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre
vonatkozó javaslatát. A tanévnyitó értekezleten történik az éves munkaterv elfogadásáról döntés.

21

Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat 2022.

b. Tanévzáró értekezlet
Az intézményvezető - a testület véleményének figyelembevételével - elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató
munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. Az értekezlet a vizsgaelőadások lebonyolítását követően
tartható meg. Az intézményvezető a tanszakvezetők tervei alapján előkészíti a következő tanévet.
c. Nevelési értekezlet
Az értekezlet tárgyát olyan nevelési kérdések képezik, amelyet a nevelőtestület határoz meg.
d. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a pedagógusok egyharmadának aláírásával, továbbá az
ok megjelölésével terjesztheti az intézményvezető elé a nevelőtestület.
Nevelőtestületi értekezlet összehívását a szülői munkaközösség is kezdeményezheti. A kezdeményezés
elfogadásáról az intézményvezető dönt.
Az értekezletet a kezdeményezéstől számított 7 munkanapon belül össze kell hívni.

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések:
A nevelőtestületi értekezletet az iskola intézményvezetője készíti elő.
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−

Az intézményvezető az értekezlet előtt legalább 7 munkanappal tájékoztatja – írásban vagy
szóban – a nevelőtestület tagjait az értekezlet témájáról.

−

A nevelőtestületnek lehetősége van javaslatát írásban továbbítani az intézményvezetőhöz.

−

A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az intézményvezető vagy az általa
megbízott vezető látja el.

−

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a véleményezési jogot
gyakorló szülői, képviselőjét.

−

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

−

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

−

Az értekezletekről jegyzőkönyv készül, az iskolatitkár vezeti, melyet az értekezletet követő öt
munkanapon belül el kell készíteni és csatolni kell hozzá a jelenléti ívet. A hitelesítésre az
értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.

−

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazat-egyenlőség jön létre,
az intézményvezető szava dönt.

−

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni, a szavazás előtt a
levezetőnek a határozatot ki kell hirdetnie.

−

A jegyzőkönyvet aláírja az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére
felkért pedagógusok.

−

A jegyzőkönyvet iktatószámmal kell ellátni és az irattárban kell elhelyezni.
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A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület tagjai, valamint az iskola ellenőrzésével megbízott szervek
képviselői betekinthetnek. Az értekezletről hiányzó tanároknak lehetőséget kell biztosítani a
jegyzőkönyv utólagos tanulmányozására.

IV.2.2. Tanszakvezetői értekezlet
Az egy művészeti ágban nevelő-oktató munkát végző pedagógusok együttműködéséhez biztosít
lehetőséget. Lehetőséget biztosít az intézményvezető által átadott információk megismerésére,
véleményezésére.

V. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK
RENDJE
A művészeti nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelező
(választható) tanórai foglalkozásokra is. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az
intézményvezető hagyja jóvá a tanszakvezetők javaslata alapján. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti
ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhetnek az
intézményvezető-helyettesek és a tanszakvezetők.

V.1. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
- az intézményvezető,
- az intézményvezető-helyettesek,
- a tanszakvezető a saját munkaközösségén belül.
Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi
az intézményvezető-helyettesek és a tanszakvezetők munkáját. Az intézményvezető-helyettesek és a
tanszakvezetők ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztás szerint végzik el a saját területükön.
Feladatuk az önértékelésre kijelölt kollégák értesítése, kérdőívek kiosztása, feltöltése, értékelése,
önfejlesztési tervek elkészítéséhez való segítségnyújtás.
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V.2. A pedagógiai munka ellenőrzésének eszközei és területei
−

eszközei:

- óralátogatások
- félévi és év végi beszámolók, néptánc ágon bemutatók, képzőművészeti ágon
kiállítások
- alap- és záróvizsgák
- „B” tagozatos meghallgatások a zeneművészeti ágon

−

területei:

- az oktató-nevelő munka hatékonysága
- szakmai eredményesség
- tehetséggondozás
- aktív fegyelem kialakítása a hatékonyság segítése érdekében

V.3. Az ellenőrzés tapasztalatai, eredménye
−

a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az érintett pedagógus észrevételt tehet,

−

önfejlesztési tervek készítéséhez és megvalósításához segítségnyújtás,

−

a cél az azonos szakmai munkaközösségben tanító pedagógusok egységesen magas színvonalú
tevékenységének elérése, az adott pedagógus erősségeinek, fejlesztendő területeinek
meghatározása által,

−

a tanszakvezetők értékelik, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét
kezdeményezhetik az intézmény vezetőjénél,

−

az általános tapasztalatokat a nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

VI. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK
RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA
Az intézményt a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli, illetve a vezetői feladatmegosztás
szerint az intézményvezető-helyettesek.
A művészeti szakközépiskolákkal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata, a kapcsolattartásban
részt vesznek az intézményvezető-helyettesek, a tanszakvezetők és esetenként a tanárok is.
A település közművelődési intézményeivel, általános iskoláival, óvodáival, gimnáziumaival, a Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézményével, a BAGázs Közhasznú Egyesület és a Helyi
Esélyegyenlőségi Program mentoraival az intézmény közvetlen kapcsolatot épített ki és ápol a székhelyen
és a telephelyeken.
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Az intézmény él az információátadás digitális és papíralapú eszközeivel (elektronikusan e-mail útján, linkek,
honlap és facebook használatával), illetve a szóbeli tájékoztatással (telefonos és személyes tájékoztatás).

VII. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A
HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
Az iskola hagyományai közé tartozó rendezvények:
- tanári hangverseny
- „Miből lesz a Cserebogár!?” növendék hangversenyek iskolai szinten
- jeles napokhoz kapcsolódó hangversenyek, rendezvények
- tanévzáró hangversenyek, rendezvénynek
- „Együtt zenélünk” családi hangverseny és rendezvény
- kamarahangverseny
- képzőművészeti kiállítások
- néptánc, társastánc és színjáték bemutatók
- januárban és májusban nyilvános tanszaki bemutatók
- tanszakonkénti háziverseny iskolai szinten
- települési rendezvényeken történő fellépések, kiállítások

VIII. AZ INTÉZMÉNY VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSAI, TEENDŐK
ÉS FELADATOK A TANULÓI BALESETEK MEGELŐZÉSE
TERÉN ÉS BEKÖVETKEZÉSÜK ESETÉN
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−

A köznevelési törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák.

−

A művészeti nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a
tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az intézményvezető, az
intézményvezető-helyettesek és a pedagógusok feladatkörébe tartoznak.

−

A tanév folyamán történő tanulmányi kirándulás, múzeum-, illetve színházlátogatás előtt a
szaktanár külön tájékoztatást tart az utazással és egyéb baleseti forrásokkal kapcsolatosan.

−

Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége az elsősegélynyújtás, a szülők
értesítése, a baleseti jegyzőkönyv felvétele, melyet az iskola munkavédelmi felelősének és a
fenntartónak kell leadni.
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−

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

−

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

−

A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében mindenki köteles az azonnali
intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség, akkor a veszélyforrásra a munkavédelmi felelős
figyelmét kell felhívni.

−

A nevelési-oktatási intézmény, illetve a pedagógus feladatai között nem szerepel a tanulók
gyógyszerrel történő ellátása.

−

Az iskola Házirendje határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket a tanulóknak a
benntartózkodás során be kell tartaniuk.

IX. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Rendkívüli esemény minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet látni.
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−

Rendkívüli esemény esetén intézkedést a székhelyen működő iskolában az intézményvezető hozhat.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.

−

Halasztást nem tűrő esetekben, katasztrófa-helyzetben a közvetlen veszély elhárításáról az azt
észlelő közalkalmazott köteles minden tőle telhetőt megtenni, és beszámolni az intézmény
vezetőjének.

−

Az épület kiürítésének időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést végző hatóság
információja szerint az intézményvezető vagy az intézkedéssel megbízott személy, illetve a
telephelyen tartózkodó vezető dönt.

−

Tűzriadót évente kell tartani, melyet előre megbeszélt jellel jelezzük.

−

Az épület kiürítése minden esetben a tűzriadó terv és a tűzvédelmi szabályzat szerint történik.
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X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény összes alkalmazottjára, és az intézménnyel
tanulói jogviszonyban álló tanulóra kötelező érvényű. A SZMSZ-ben foglaltakat meg kell ismertetni
és be kell tartatni az intézménnyel jogviszonyban nem álló külső személyekkel is. Az SZMSZ-ben
leírtak betartásáért és betartatásáért az intézményvezető, az egyes tagozatok, munkaterületek
esetében a közvetlen vezetők a felelősek.
Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért az intézmény dolgozói fegyelmi felelősséggel tartoznak.

......................................, 20……... …...................

P. H.

……………………………
intézményvezető
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ZÁRADÉK
A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége és az
Intézményi Tanács a 2022. …………. megtartott, határozatképes értekezletén elfogadta. Az így elfogadott
dokumentumot a nevelőtestület a 2022. …….……….. megtartott, határozatképes értekezletén szintén elfogadta. Ezt a
tényt az intézményvezető és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.

......................................, 20……... …...................

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

…………………………
jegyzőkönyv-hitelesítő

………………………….
intézményvezető
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NYILATKOZATOK
A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk.

......................................, 20……... …...................

…………………………
SZMK képviselője

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján
a Fenntartó megismerte és tartalmával egyetértett. A fenntartó jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot
jóváhagyta, amely érvénybe lép……………………………………-től.

......................................, 20……... …...................
…………………………………
Fenntartó
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MELLÉKLETEK
1. Pedagógus munkaköri leírás minta
2. Tanszakvezetői munkaköri leírás minta
3. Intézményvezető-helyettesi munkaköri leírás minta
4. Iskolatitkári munkaköri leírás minta
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