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Bevezetés 

A Szegedi Nemzetközi Általános Iskola (6727 Szeged Lidicei tér 1.) nevelőtestülete Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ 
felhatalmazása alapján a köznevelési intézmény, jelen esetben általános iskola működésére, 
belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezései alapján alkotta meg. 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, a szüleik, a munkavállalók és más 
érdeklődők megtekinthetik az intézmény honlapján.  
 
A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya:  
A szervezeti és működési szabályzat betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, 
tanulójára nézve kötelező érvényű.  
A szervezeti és működési szabályzat az igazgató jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 
határozatlan időre szól.  
 
Az intézmény a szabályzat megalkotása során az alábbi jogszabályokat vette figyelembe: 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 

 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról, 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról, 

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

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről, 

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

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről, 

 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről. 
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1. AZ SZMSZ SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEI 

Az SZMSZ határozza meg:  

a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a 
vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, 

b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 

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

d) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a 
vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti 
egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 

f) a helyettesítés rendjét, 

g) a vezetők, a szülői szervezet, alkalmazotti közösség közötti kapcsolattartás formáját, 
rendjét, 

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

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

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

k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét 
a pedagógusok munkájának segítésében, 

l) a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, 

m) az intézményi védő, óvó előírásokat, 

n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 

o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a 
pedagógiai programról, 

p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési 
joggal ruházza fel, 

q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárás,  

r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 

s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 

t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri 
leírás-mintákat, 

u) az iskolai könyvtár működési rendjét, 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1200020.EMM?tkertip=4&tsearch=szmsz*&page_to=-1#ws2
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v) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a 
nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet 
jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. 

 

 

2. AZ SZMSZ ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA 

Az SZMSZ szabályozása kötelező érvényű az iskola alkalmazottaira, rendelkezéseit alkalmazni 
kell mindazon személyekre, akik az intézménybe belépnek. 
Az SZMSZ a nevelőtestület általi elfogadás időpontjától számítva lép hatályba és határozatlan 
időre szól. A hatálybalépéssel kezdődően az előző SZMSZ hatályát veszti. 
A nevelőtestület az SZMSZ elfogadása és módosítása előtt kikéri a szülői közösséget érintő 
kérdésekben a Szülői Szervezet (Közösség) véleményét. 
Az SZMSZ módosítása jogszabályi változás vagy módosítási kezdeményezés alapján 
lehetséges. 
 
Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

 az iskola vezetősége  
 az iskola nevelőtestülete  
 az iskola Szülői Szervezete 
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3. AZ ISKOLA ALAPADATAI 

 

Gazdasági szervezet neve Szegedi Nemzetközi Általános Iskola 

Gazdasági szervezet rövidített 
neve Szeged IPS 

Angol nyelvű elnevezése Szeged International Primary School  

Székhelye 6727 Szeged, Lidicei tér 1.  

Adószáma 18906585-1-06 

Nyilvántartási száma 32413-5/2017/KOZNEVIG  

OM azonosítója 203258 

Statisztikai számjel 18906585 8520 599 06  

Számlavezető pénzintézet OTP Bank Nyrt.  

Bankszámlaszám 11735005-26037987-00000000 

Adminisztratív főtevékenység 
(TEÁOR'08) 8520 - Alapfokú oktatás 

Gazdálkodási forma 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet  

Székhely szerinti megye 06 - Csongrád megye 

Képviselője Dr. Ezumahné Németh Györgyi igazgató 

Működési engedély száma 32413-12/2017/KOZNEVIG 

Fenntartó megnevezése Mosolygó Arc Alapítvány  

Fenntartó székhelye 6724 Szeged, Gyöngytyúk utca 1.  

Fenntartó képviselője Dr. Porció Tibor kuratóriumi elnök 

Maximális gyermeklétszám 75 

Évfolyamok száma Pre-school+4 

Az intézmény típusa 

„International Primary Curriculum” (IPC) a 
„Fieldwork Education” tanterve alapján oktató, 
angol tanítási nyelvű külföldi köznevelési intézmény, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 90. §-a szerint 

Az intézmény alapfeladatai 

angol nyelvű alapfokú általános iskolai nevelés-
oktatás, nappali rendszerű iskolai oktatás, képesség 
kibontakoztató felkészítés, egyéb köznevelési 
foglalkozás, tanulószoba, napközi otthonos ellátás. 
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Az intézmény képviseletére jogosultak: 

 az intézmény igazgatója (önállóan) 
 a fenntartó képviselője (önállóan) a szakmai ügyeket kivéve 
 az igazgató vagy a fenntartó képviselője által esetenként vagy meghatározott ügyben 

vagy ügykörben meghatalmazott személy 
 

Az intézmény használatos bélyegzői: 

Az iskola hosszú bélyegzője:  

 

 

 

 

Az iskola körbélyegzője: 

 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 
 
Valamennyi bélyegző: igazgató  
    a fenntartó képviselője 

ügyintézők 
 

Körbélyegzők, hosszú bélyegző: osztályfőnökök 
 
A bélyegzők őrzéséért felelős: gazdasági vezető 
 

Az iskola logója:  
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4. AZ ISKOLA VEZETÉSE 

Az iskola vezetéséért az igazgató felelős, feladatát a gazdasági vezető és a pedagógusok 
segítségével látja el. 
 
4.1. Az igazgató 
 
Az iskola felelős vezetője a fenntartó Mosolygó Arc Alapítvány által kinevezett, 
intézményvezető: igazgató. Az igazgató munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az 
iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító 
okiratában megfogalmazott módon történik.  
 
Az igazgató felelős:  

 az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, 
 a pedagógiai célok megvalósítását szolgáló infrastruktúra és működési feltételek 

megszervezéséért, 
 a takarékos, hatékony és szakszerű gazdálkodásért, 
 a munkáltatói jogok gyakorlásáért, 
 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan döntés meghozataláért, 

amelyet jogszabály, vagy egyéb megállapodás, szabályzat nem utal más hatáskörébe, 
 tanulók felvételéért, 
 tantárgyfelosztás elkészítéséért, 
 a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
 a megfelelő színvonalú pedagógiai munkáért, 
 az intézmény ellenőrzési, mérési - értékelési és minőségbiztosítási rendszerének 

hatékony működéséért, 
 a pedagógus továbbképzés és helyettesítési rendszer megszervezéséért, 
 az iskola belső és külső kapcsolati hálójának fejlesztésért és fenntartásáért, 
 jogszabály és fenntartói rendelkezés szerinti kötelező óraszámban oktatási feladatok 

ellátásáért, 
 az intézmény vezetője és a fenntartó képviselője képviseli az intézményt. 

Az iskola igazgatója a fenti pontokban meghatározott jogköreit esetenként az intézmény más 
alkalmazottjára ruházhatja át. 
 
Az igazgató feladatköre különösképpen: 

 a nevelőtestület vezetése, 
 a nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése, 
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának 

megszervezése, ellenőrzése, 
 a tanév rendjének törvényi előírásokhoz és a Pedagógiai Programhoz illeszkedő 

meghatározása, 
 folyamatos kapcsolattartás a fenntartóval, 
 egyeztetés, együttműködés az iskolai Szülői Szervezet képviselőivel, 
 iskolai rendezvények, ünnepségek megszervezése, 
 évente legalább két alkalommal írásban beszámol a fenntartónak (egy alkalommal 

átfogóan, egy alkalommal pedig a tanévkezdés aktuális kérdéseivel kapcsolatosan) 
 az éves költségvetési terv elkészítése, amennyiben az iskola gazdasági vezetőt nem 

foglalkoztat. 
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Az igazgató munkáját közvetlenül segítő munkatársak: 
 a gazdasági vezető, 

Az igazgató munkáját közvetlenül a gazdasági vezető segíti, aki az igazgatónak, valamint a 
fenntartó képviselőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel.  
 
 
4.2. A gazdasági vezető 
 
Az iskola gazdasági vezetője az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi 
feladatokat látja el. Feladatait a fenntartó képviselője vagy az általa meghatározott személy 
(gazdasági tanácsadó), közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi, a munkaköri leírása 
szerint. Fő feladata, hogy a gazdálkodás szakszerű és gazdaságos vitelével a pénzügyi előírások 
betartása mellett biztosítsa az intézmény tevékenységéhez szükséges tárgyi eszközöket, 
elősegítse az intézmény működését. Irányítja és ellenőrzi az iskola működési feltételeit 
biztosító alkalmazott, vagy szerződés alapján megbízott munkatársak munkáját. 
Feladata az iskola éves költségvetési tervének elkészítése, majd a fenntartó jóváhagyása 
alapján rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
Az iskola gazdasági vezetője az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi 
feladatok tekintetében az igazgató helyettese. 
Felügyelete alatt működik az intézményben a gazdálkodási, pénzügyi és műszaki tevékenység. 
A könyvelési- és bérszámfejtési tevékenységet külső vállalkozó végzi külön szerződésben 
rögzített feltételekkel. Fő feladata továbbá, hogy támogassa az igazgató munkáját, elősegítse 
a gazdálkodás szakszerű és gazdaságos vitelét.  
Amennyiben az intézmény gazdasági vezetőt nem foglalkoztat, akkor az iskola gazdasági 
ügyeit – kivéve az éves költségvetési tervet - a fentiekben meghatározottak szerint a fenntartó 
(Mosolygó Arc Alapítvány) által megbízott személy (gazdasági tanácsadó) intézi.  
 

5. AZ ISKOLA PEDAGÓGUS KÖZÖSSÉGE 

5.1. A nevelőtestület  
 
Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely a 
köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy 
véleményezési jogot gyakorol. Ha a nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügy elintézését 
más személyre átruházza, akkor meg kell határoznia azt az időpontot és módot, amikor és 
ahogyan a megbízott köteles a feladat ellátásával, elvégzésével kapcsolatos beszámolóját 
megtenni. Az iskolai nevelőtestület tagja minden pedagógus és az oktató - nevelő munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott. 
A nevelőtestületi üléseket az igazgató hívja össze és vezeti. 
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. 
A nevelőtestület rendes értekezletei a tanévnyitó, a félévi, a tanévzáró és a nevelési 
értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve 
elfogadásáról. 
 
A nevelőtestület tagjai taneszköz, segédeszköz, papír és írószer, tanulmányi kirándulás és 
bármely más oktatási költségre vonatkozó igényüket az e célra rendszeresített 
formanyomtatványon az igazgatóhoz nyújtják be, annak szükségességét írásban alátámasztva. 
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A kifizetésekhez szükséges az igazgató szakmai teljesítés igazolása és a gazdasági vezető 
jóváhagyása. Kifizetés kizárólag helyesen kiállított számla ellenében lehetséges.  
 

6. AZ ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉGE (Nkt. 73 §., R. 119. §) 

Az iskolában Szülői Szervezet működik.  
A tanév első hónapjában tartott szülői értekezleteken a szülők megválasztják a Szülői 
Szervezet képviselőjét.  
A Szülői Szervezet 

 javaslataival támogatja az iskolában folyó oktató és nevelő munkát, 
 véleményt nyilvánít az SZMSZ-re és a Házirendre vonatkozóan, 
 bekapcsolódik az iskolai rendezvények szervezésébe, lebonyolításába. 

 

7. AZ ISKOLA ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE 

Az iskola nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai – a takarítók, a portás - 
ismerik az iskola alapdokumentumainak tartalmát, és ezek szellemében segítik az iskola 
hatékony oktató-nevelő munkáját. 
Az ügyintézők feladatait, hatáskörét és felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák. 
Munkájukat az igazgató és a gazdasági vezető irányításával végzik. 
  

8. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE  

8.1. Az iskola munkarendje 

 
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig van nyitva. 
A tanulók felügyeletét az ügyeletes nevelők látják el. 
A tanulóknak az iskolába 15 perccel a tanóra megkezdése előtt kell megérkezniük. 
A tanuló az iskola területét szülői kérésre - tanítási idő alatt indokolt esetben is - csak írásos 
engedéllyel hagyhatja el. 
A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról, a tanévnyitó tantestületi értekezleten az 
igazgatók javaslatára a tantestületek döntenek az éves munkaterv figyelembevételével. 
Az iskola a hét minden munkanapján reggel 8.00-17.00 óráig tart nyitva. 
A tanítás 9.00 órakor kezdődik. 
A tanterembe és a balett-terembe való belépéskor a váltócipő használata kötelező. 
 
A tanítási órák 40 percesek 
 
 

  kezdés vége 

1. óra 09.00 09.40 

2. óra 09.50 10.30 

uzsonnaszünet 10.30 11.00 

3. óra 11.00 11.40 

4. óra 11.45 12.25 

ebédszünet 12.30 13.30 

5. óra 13.40 14.20 

6. óra 14.25 15.05 
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Hétfői napokon reggel 7.30-tól és 8.30-tól lovaglás. 
Hétfőn délutánonként 15.30-tól 16 óráig néptánc és 16 órától 16.30-ig jóga van.  
Kedden délutánonként 15:00-tól 15:30 óráig sakk foglalkozás van. 
Szerdánként délután 14.30-tól 15.15-ig balett van.  
Csütörtökönként foci-suli a délutáni órákban.  
Péntekenként 14.20-tól 14.50-ig néptánc.  
Jó idő esetén a szünetekben a nevelők felügyeletével az udvaron tartózkodnak a tanulók. 
Étkezés minden esetben az ebédlőben történik. Az étkezés lemondását előző nap 10 óráig kell 
jelezni a gazdasági vezetőnek. 
A gyermekeket az iskolából a szülők vihetik el, amennyiben más személy jön a gyermekért, a 
szülőnek jeleznie kell azt az osztályfőnöknek, aki  értesíti az ügyeletes nevelőt. 
Iskolai rendezvényeken legalább egy felelős vezető az iskolában tartózkodik. 
A pedagógusok heti munkarendjét az iskolai órarend, az egyéb foglalkozások rendje, valamint 
a tantárgyfelosztás határozza meg.   
A tantárgyfelosztás tartalmazza a kötelező helyettesítésekre való készenlétet.  
A pedagógusok munkakörébe tartozó egyéb tevékenységek rendjét a fenntartó által 
jóváhagyott éves munkaterv határozza meg. 
Az igazgató beosztása szerint a pedagógusok munkaköri kötelességébe tartoznak az iskolán 
kívüli tevékenységek is (színházlátogatás, kirándulások stb.), amelyeket az éves munkaterv 
határoz meg. 
A teljes és részmunkaidős pedagógusok kötelesek megjelenni a rendes és rendkívüli 
nevelőtestületi értekezleteken, valamint az iskolai szintű rendezvényeken. 
Főállású, teljes munkaidőben alkalmazott pedagógusok munkaideje 40 óra. 
A kötelező óraszám keretében megtartandó tanórák számát, valamint a kötelező és adható 
órakedvezmények körét az igazgató a hatályos törvényi szabályozás szerint alkalmazza. 
A pedagógus kötelező iskolában tartózkodására az Nkt. szabályozása vonatkozik, melyet az 
igazgató szükség szerint, a törvény adta lehetőségeken belül módosíthat. 
  
A pedagógusok munkaköri kötelezettségeit, a munkavégzés szabályait a Nkt., az iskola SZMSZ-
e és Házirendje, illetve az SZMSZ-hez mellékletként csatolt munkaköri leírások határozzák 
meg. A pedagógus benntartózkodását munkaidő-nyilvántartás és az osztálynapló 
dokumentálja. 
Más alkalmazottak napi munkaidejének kezdetét és végét a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

9. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, a tanórán kívüli 
foglalkozásokra, az ügyeleti időszakra és egyéb más az iskola által szervezett programra. 
A nevelő-oktató munka ellenőrzése ezen kívül kiterjed az Nkt. által meghatározott egyéb 
pedagógus feladatok körére is. 
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért 
az igazgató felelős. Eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 
 
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 az igazgató,  
 a nevelő testületi tagok külön megbízás szerint. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 
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Az ellenőrzés főbb módszerei: 
 tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 
 beszámoltatás szóban, írásban, 
 mérések és vizsgák, 
 írásos dokumentumok vizsgálata, 
 tanulói munkák vizsgálata, 
 az iskolai közösség véleményének értékelése. 

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzéssel megbízott vezető a pedagógussal egyénileg 
megbeszéli. Az ellenőrzés tapasztalatai alapul szolgálnak az igazgató által készített éves 
értékeléséhez. 
Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – az igazgató 
összegezi és értékeli a tantestületi értekezleten. 

  
10. AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK RENDJE 

10.1. Az iskolai ünnepségek és emléknapok 
 

 a tanév idejére eső magyar nemzeti ünnepek és emléknapok megünneplése (október 
6., október 23., március 15. ) 

 megemlékezés a tanév idejére eső angolszász kultúrához kapcsolódó ünnepekről 
(Halloween, Thanksgiving, St. Patrick’s Day, Pancake Day, stb.) iskolai rendezvény 
alkalmával, osztály szinten vagy ELL foglalkozás keretében 

 iskolai ünnepek (tanévnyitó és tanévzáró)  
 
10.2. Iskolai rendezvények  
 

 Családi napok, 
 Adventi vásár, 
 Farsang, 
 Kézműves nap – ünnepkörhöz kapcsolódóan, 
 Sportnap – játékos sportvetélkedők sorozata a tanév végén, 
 Egészség hét/ Egészség Nap – az egészséges életmód fontosságát közvetítő tematikus 

hét és/ vagy családi nap, 
 Karácsonyi és év végi színi előadás, 
 Klub foglakozások, 
 Tanulmányi versenyek, 
 Felső tagozatosok külföldi kirándulása nyelvgyakorlási céllal. 

 
Az iskolai ünnepségeken a tanulók a házirendben előírt öltözékben jelennek meg. Az iskolai 
rendezvényeken a részvétel kötelező, az iskolai rendezvények idejére függetlenül attól, hogy 
az iskola területén vagy máshol kerülnek megrendezésre, a házirend magatartásbeli elvárásai 
érvényesek. 
A rendezvények ütemtervét az éves munkaterv tartalmazza, a szervezésért felelős tanár(ok) 
vagy munkacsoport megjelölésével. 
A rendezvények egyes alkalmaira érvényes ügyeleti rendet az igazgató határozza meg. 
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11. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE  

 A tanulók rendszeres szűrővizsgálatát az iskola fenntartójával szerződéses 
jogviszonyban álló gyermek szakorvos és védőnő végzi. 

 Az iskolaorvos és a védőnő havi egy alkalommal, meghatározott napon és időpontban 
rendel az iskolában, illetve a szülők számára a megadott telefonszámon elérhető. A 
tanulók a tanév folyamán a törvényben előírt kötelező iskolai szűrővizsgálaton vesznek 
részt. 

 
12. EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK MEGELŐZÉSÉRE, KEZELÉSÉRE 

IRÁNYULÓ ELŐÍRÁSOK  
 
A balesetvédelmi – és tűzvédelmi rendszabályokat részletesen az iskola munkavédelmi, ill. 
tűz- és katasztrófavédelmi szabályzata tartalmazza.  
A pedagógusok és az iskola dolgozói a tanév elején tűzvédelmi oktatáson vesznek részt. A 
pedagógusok az órákon megbeszélik a tanulókkal az iskolában betartandó baleset- és 
tűzvédelmi szabályokat.  Az iskola vezetősége évente egyszeri alkalommal tűzriadó 
gyakorlatot szervez, melyről jegyzőkönyvet készít. 
Az iskola tűzvédelmi dokumentumai az igazgatói irodában megtekinthetőek.  
Az iskolai balesetek elkerülése érdekében az iskola az óraközi szünetek idejére ügyeleti rend 
szerint felügyeletet biztosít. Az ügyeletes tanárok törekednek a veszélyhelyzetek 
kialakulásának megelőzésére. 
Baleset esetén a pedagógus gondoskodik a balesetet szenvedett gyermek haladéktalan 
ellátásáról, majd a balesetet jelentik az igazgatónak. A helyben ellátott kisebb sérülésekről 
feljegyzés, a súlyosabb balesetekről jegyzőkönyv készül.  
Az igazgató a balesetet követően megteszi a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek 
megelőzésére. Elsősegély készlet a tanári szobában található.  
  
Az iskola dohányfüst-mentes intézmény. A dohányzás az iskola egész területén és a bejárat 
legalább 5 méteres körzetében tilos.  
Az iskola működését veszélyeztető bármely fenyegetést haladéktalanul jelenteni kell az iskola 
igazgatójának. Az igazgató értesíti a rendőrséget és a fenntartót és gondoskodik az épület 
kiürítéséről. Az épület kiürítése – ha az igazgató másképp nem rendelkezik – a tűzriadó terv 
szerint történik.  
Az iskolán kívüli rendezvények alkalmával a kísérő tanár gondoskodik arról, hogy felhívja a 
tanulók figyelmét a veszélyforrásokra és az elvárható magatartási formákra. 
 

13. A TANKÖNYVELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSE  
 
Az oktatáshoz szükséges tankönyveket és segédkönyveket az iskola szerzi be és osztja szét a 
tanítás első hetében. Az iskola helyi tantervében meghatározott célok teljesítését szolgáló 
angol nyelvű segédkönyvek beszerzéséről az iskola gondoskodik, mely segédkönyvek és 
szolgáltatás díját az iskola térítési díja tartalmazza. 
 
 
 
 



Szeged IPS Szervezeti és Működési Szabályzat 

14 

14. ÜGYINTÉZÉS, IRAT- ÉS ADATKEZELÉS, TÁJÉKOZTATÁS 
  
14.1 Kiadmányozás 
 
Az intézmény nevében aláírási joga az igazgatónak, valamint a fenntartó képviselőjének van. 
Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat az igazgató által 
kijelölt, a helyettesítéssel megbízott személy írhatja alá. 
Postai küldemények átvételére az igazgató, az általa megbízott személy, a gazdasági vezető és 
a portás jogosultak. 
 
14.2. Képviselet 
 
Az intézmény képviseletét az igazgató, vagy a fenntartó képviselője látja el.  
 
14.3. Tájékoztatás az iskola működésével kapcsolatban 
 
Az iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e és Házirendje egy-egy példánya megtalálható az 
igazgató irodában és a tanári szobában. 
Az iskola működésével kapcsolatban az igazgató vagy a fenntartó képviselője jogosult 
bármilyen nyilatkozat megtételére. 
 
14.4. Az elektronikus úton előállított iskolai dokumentumok, nyomtatványok hitelesítésének 
és kezelésének rendje:  
 

 Jogviszony keletkezését és megszűnését bejelentő KIR igazolást 5 munkanapon belül 
szükséges kinyomtatni, hitelesíteni. 

 Az iskola gondoskodik a fenntartói hozzáférés biztosításáról az éves KIR statisztikai 
adatszolgáltatás és a tankönyvrendelés tekintetében. 

 
Az elektronikusan előállított tanügyi dokumentumok, törzslapok és szöveges értékelések 
nyomtatott példányát a tanuló osztályfőnöke hitelesíti, valamint a dokumentum első lapján 
feltüntetik, hogy az összesen hány oldalból áll. Az így előállított törzslapokat a 
törzslapgyűjtőkben, a szöveges értékeléseket az évfolyam dossziéjában helyezzük el. 

 
15. BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATOK  
 

15.1. A kapcsolattartás formái az iskolán belül  
 
15.1.1. A fenntartó és az iskolavezetés között 
A fenntartó képviselője havonta legalább egyszer személyes megbeszélés során tájékozódik az 
iskolát érintő kérdésekről. 
Az iskola igazgatója a jogszabályban meghatározott formában és gyakorisággal a fenntartó 
ülésein beszámol az iskola működéséről. A beszámolóról elfogadásáról vagy elutasításáról a 
fenntartó dönt. 
Az iskolavezetés tagjai rendszeres megbeszéléseken tájékoztatják egymást a saját területeiket 
érintő kérdésekről. 
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15.1.2.  Az iskolavezetés és a nevelőtestület között  
Az igazgató rendszeresen tájékoztatja a nevelőtestület tagjait az iskola működését érintő napi 
kérdésekről.  Az iskola a nevelőtestület minden tagja számára elérhető elektronikus levelező 
rendszert működtet az iskolán belüli kapcsolattartás céljából. 
Az igazgató az éves munkatervben meghatározott időben, vagy ettől eltérően rendkívüli 
esetekre vonatkozóan nevelőtestületi üléseket hív össze. 
Egyes feladatokra létrehozott munkacsoportok munkájukról beszámolnak a nevelőtestület 
gyűlésein. 
 
15.1.3. Az iskola pedagógusai között 
Az iskola pedagógusai kötetlen és formális megbeszéléseken konzultálnak a tanulókat érintő 
kérdésekben. 
A munkacsoportok alkalmi feladatához a munkaközösségek előre meghatározott időben 
tartanak megbeszéléseket.  
 
15.1.4.  Az iskola és a szülői közösség között  
Az iskola hírlevélben tájékoztatja a szülőket az aktuális eseményekről, tudnivalókról. 
Az iskola negyedévkor és a féléves értesítők kiosztása után fogadóórákat szervez. A 
fogadóórákon a szülők az iskola minden pedagógusával konzultálhatnak gyermekük 
teljesítményéről.  
Az osztályfőnökök és szaktanárok az osztálynaplón keresztül értesítik a szülőket a tanulók 
évközi érdemjegyeiről, tanulmányi fejlődésükről, a felmérések eredményeiről. 
A szülőnek reggel 9.00 óráig jelezni kell az iskolának, ha gyermeke aznap betegség vagy egyéb 
ok miatt nem megy iskolába. A mulasztást a Házirendben megjelölt módon igazolni kell.  
 
15.2.  A kapcsolattartás formái iskolán kívül 

 Az iskola bekapcsolódik a nevelők által javasolt országos és helyi tanulmányi 
versenyekbe, képviselteti magát a meghívásos sport és kulturális vetélkedőkön, 
szorgalmazza a tanulók megmérettetését más iskolák tanulóival közösen szervezett 
vetélkedőkön.  

 Az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szegedi Somogyi Könyvtárral. 
 Az iskola évente több alkalommal nyílt napot szervez az érdeklődő óvodapedagógusok 

és szülők számára.  
 
Szeged, 2017. szeptember 08. 
 
 

………………………………………… 
Dr. Ezumahné Németh Györgyi  

igazgató 
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1. Legitimációs záradék 

A Szeged IPS irattárában IPS/4/2017. iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy 
a szülők megismerték és véleményezték az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 
jegyzőkönyvet a Szülői Szervezet nevében és felhatalmazása alapján írta alá Gyenis Anett, a 
szülői szervezet elnöke. 
 
Kelt: Szeged, 2017. szeptember 11. 

           …………………………….  
Szülői Szervezet Elnöke 

A Szeged IPS nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2017. szeptember 8-án kelt 
nevelőtestületi határozata alapján, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 
elfogadta. 
Kelt: Szeged, 2017. szeptember 8. 

…………………………….  
intézményvezető 

PH. 

A Szeged IPS Szervezeti és Működési Szabályzatát a Mosolygó Arc Alapítvány, mint fenntartó, 
2017/5/5. számú határozatával egyetért. 
Kihirdetés dátuma: 
Kelt: Szeged, 2017. szeptember 13. 

        ……………………………. 
         fenntartó 

    PH 
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A SZEGEDI NEMZETKÖZI ÁLTALÁNOS ISKOLASZERVEZETE 
 

 

IGAZGATÓ GAZDASÁGI VEZETŐ 
 

PEDAGÓGUSOK 


