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I. rész 

 
A Forma Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az iskola 

működését, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 

 

1.  Az alapfokú művészeti iskola (továbbiakban: iskola) neve: 

Forma Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító:200516 

 

2.  Az intézmény székhelye: 

6723 Szeged, Csrzy Mihály u. 30/b – 2. emelet 

 

Az intézmény telephelyei: 

a) Forma AMI - Jerney utcai telephely 

6791 Szeged, Jerney u. 21. 

b) Forma AMI - Dobó utcai telephely 

6725 Szeged, Dobó u. 42. 

c) Forma AMI - Mérey utcai telephely 

6722 Szeged, Mérey u. 3. 

d) Forma AMI - Szerb utcai telephely 

6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 15.  

e) Forma AMI - Ortutay utcai telephely 

6723 Szeged, Ortutay u. 3. 

f) Forma AMI - Deszki telephely 

6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2., Tempfly tér 1 

 

3.  Az iskola alapítója és fenntartója  

„Magic„ Táncsport Közhasznú Alapítvány 

 

Nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: Pk.60.028/2004/2. 

Közhasznúsági nyilvántartási szám: 1194. 

 

4.  Az iskola alapítójának és fenntartójának székhelye: 

6727 Szeged, Acél u. 10. 

 

5.  Az iskola alapítójának és fenntartójának képviselője: 

 

Balogh Kinga, a kuratórium elnöke 

6723 Szeged, Erős János u. 4. III. 13. 

 

6.  Az iskola jogállása: jogi személy. 

 

7.  Az iskola ellátandó alaptevékenységei: 
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80.10 Alapfokú Művészeti Oktatás 

 

Kiegészítő tevékenység: 

 

85.20 Alapfokú oktatás 

90.01 Előadó művészet 

90.03 Alkotó művészet 

85.59 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
7.1. Az intézményben alapfokú művészetoktatás folyik, táncművészeti ágon, társastánc 

tanszakon, mely megalapozza a művészi kifejezőkészséget, előadó képességet és 

egyben segíti a szakirányú továbbtanulásra való felkészülést. 

 

7.2. Az egyes művészeti ágak szerinti tanszakokat, a felvehető maximális tanulólétszámot 

az intézmény alapító okirata határozza meg.  

 

  

8. Az iskola szervezeti felépítése, vezetési szerkezete 

 

8.1 Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Vezetői munkáját egy igazgató 

helyettes és egy gazdasági munkatárs segíti.  

 

8.2 Az igazgató mellet szakmai testület működik, melynek tagjai az igazgató helyettes és a 

minőségirányítás vezető.  

 

8.3 Alapfokú művészetoktatásban táncot tanító pedagógusok, az iskolatitkárok és a kellék- 

és jelmeztáras az igazgatóhelyettes vezetésével végzik munkájukat. 

 

8.4 A gazdasági ügyek intézését a Számcsavar Bt. látja el.  

 

 

Szervezeti ábra: 

 

Igazgató 

 

 Szakmai testület 

 - igazgatóhelyettes 

 - minőségirányítás 

  vezető 

 

 Igazgató helyettes Gazdasági munkatárs 

 

 

Közvetlen irányítása alatt: 

 

o tánctanárok (pedagógusok) 

o nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők                           

– iskolatitkárok 

– kellék- és jelmeztáras                           
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Nevelőtestület:  

 

Tagjai: Igazgató, igazgatóhelyettes, pedagógusok 

Vezetője: az igazgató 

 

Alkalmazotti közösség: 
Tagjai: Az intézmény vezetője, pedagógusai, ügyintézői, műszaki és kisegítő dolgozói. 

Vezetője: az intézmény igazgatója. 

 

 

 

 

 

II. rész 
 

1. A vezetők közötti feladatmegosztás 

 

1.1. Az igazgató  
 

a) Felelős 
- az iskola szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, 

- az iskola pedagógiai munkájáért, 

- az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának 

működéséért, 

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

- a tanulóbalesetek megelőzéséért, 

- a tanulmányok alatti vizsgák, meghallgatások (osztályozó, különbözeti, javító 

vizsga, művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga) jogszabálynak megfelelő 

előkészítéséért, lebonyolításáért és rendjéért, 

- a felvétellel, átvétellel, a tanulói jogviszony megszűnésével, megszüntetésével 

kapcsolatos eljárás, döntés jogszerűségéért, 

- az állami normatíva igénylésével és elszámolásával kapcsolatos fenntartónak 

nyújtott előkészítő adatszolgáltatás helyességéért, 

- a középtávú pedagógus-továbbképzési program elkészítéséért és a továbbképzéssel 

kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 

- a közoktatási információs rendszerrel  (KIR) kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, 

- az intézmény tanügy igazgatási munkájáért, ügyintézésének, iratkezelésének és 

tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, az intézményi 

adatszolgáltatásért, 

- a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. 

 

b) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az iskola alkalmazottai felett, megbízásokat ad a 

szükséges ügyekben. Az alkalmazottak foglalkoztatására, munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségnek. 

 

c) Dönt az iskola működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

illetve jelen szabályzat nem utal más hatáskörébe. 

 

d) Képviseli az iskola, képviselettel megbízhatja az igazgatóhelyettest. 
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e) Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: 
- a nevelőtestület vezetése, 

- a művészeti nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási iskola működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,  

- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a szülői szervezettel, illetve 

diákönkormányzattal való együttműködés, 

- a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 

- a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 

 

f) Az igazgató 
- megbízza az iskola jelentkezők meghallgatását végző bizottság tagjait, javaslatuk 

mérlegelésével dönt a tanulók felvételéről, 

- beosztja a szülői kérelmek, tanszakvezetők véleményének figyelembevételével az új 

tanulókat az oktatást végző tanárhoz, 

- engedélyezi a tanulók beosztását más tanárhoz, 

- engedélyezi a két vagy több évfolyam tanulmányi követelményeinek egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatti teljesítését, 

- dönt az iskola eszközeinek kölcsönzéséről, 

- kijelöli a különbözeti vizsga időszakát, engedélyt adhat arra, hogy a tanuló ettől eltérő 

időpontban tegyen vizsgát. 

- megbízza a különbözeti vizsga elnökét és tagjait 

- előkészíti a tanév rendjében foglalt időpontra a művészeti alapvizsgát és záróvizsgát a 

jogszabályban foglaltak szerint. 

 

1.2. Az igazgatóhelyettes 

Vezetői megbízását az igazgatótól kapja. 

a) Közreműködik a szervezeti ábrán feltüntetett feladatmegosztás szerint 

- 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 

- a pedagógus-továbbképzéssel és a minőségirányítással kapcsolatos 

feladatokban, 

- tanügyi nyomtatványok rendeléséhez kapcsolódó vezetői feladatokban, 

- tevékenységéről a rendszeresen tartott vezetői értekezleten beszámol az 

igazgatónak, a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti. 

b) Ellátja 

- a naplók, a dokumentációk megőrzésének ellenőrzését, 

- versenyek, bemutatók szervezését, 

- a hiányzó pedagógusok helyettesítőinek kijelölését. 

- részletes meghatározást a munkaköri leírás tartalmazza 

c) Feladata: 

- az intézményben folyó művészeti nevelő és oktató munka összefogása 

- módszertani megbeszélések tartása, 

- a tehetséges tanulók előmenetelének figyelemmel kísérése. 

d) Az igazgatóhelyettes 
- akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót, 

- szervezi a nevelőtestületi értekezletek előkészítését. 
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1.3. A gazdasági munkatárs 
A beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Az iskola működésével összefüggő 

gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese, e területeken 

képviselheti az intézményt. 

Az igazgató tartós távollétében gazdasági ügyekben helyettesíti az igazgatót. 

Az igazgató, valamint a művészeti vezető egyidejű távolléte esetén – a kizárólagos 

hatáskörbe utalt ügyek kivételével – megbízás alapján helyettesíti az igazgatót. 

  

Felelős: 

- hatályos jogszabályok szerint könyvelés a Vállalkozó tulajdonát/bérleményét 

képező programban, 

- bérszámfejtés a Vállalkozó tulajdonát/bérleményét képző programmal 

maximum 5 fő foglalkoztatottig, 

- hatályos jogszabályok szerinti bevallások – könyveléssel és bérszámfejtéssel 

összefüggésben – határidőre történő elkészítése és átadása a Megrendelő 

részére. 

 

1.4. A vezetők közötti kapcsolattartás, szakmai testület 

 

1.4.1. Az igazgató munkáját a szakmai testület segíti, amelynek tagjai: 

 

- igazgatóhelyettes 

- minőségirányítás vezetője. 

 

Az igazgató által, a tanév kezdetén megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. 

A testület összehívása az igazgató feladata. Tagjai kezdeményezhetik a testület 

összehívását, ha a javasolt napirend megtárgyalása ezt indokolja. A testület 

összehívásáról az igazgató dönt. 

 

1.4.2. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató a művészeti vezetővel minden hétfőn 

megbeszélést tart. 

 

1.5. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, nevelőtestületi értekezletek, 

alkalmazotti közösség értekezlete, a művészeti ágak munkaközösségi értekezletei 

 

1.5.1. Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közötti rendszeres szakmai kapcsolattartás a 

munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli 

nevelőtestületi értekezleten valósul meg. 

 

1.5.2. A tanév során tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontját és napirendjét az éves 

munkaterv állapítja meg. 

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani:  

- a Pedagógiai program és módosítása elfogadására, 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására és módosítására, 

- az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók, az éves munkaterv 

elfogadására, (féléves munka értékelésére, a tanév pedagógiai munkájának 

értékelésére), 

- a házirend elfogadására, 

- az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítására, 

- valamennyi, a nevelőtestület döntési, véleményezési jogkörébe tartozó – át nem 

ruházott- ügyben. 
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1.5.3. Az alkalmazotti közösség értekezlete az iskola valamennyi dolgozójának 

együttműködési színtere. 

Az alkalmazotti közösség értekezletét össze kell hívni: 

- fenntartói döntések előtt az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, 

feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 

meghatározásával ás módosításával, vezetőjének megbízásával és a megbízás 

visszavonásával kapcsolatos fenntartói intézkedések tervezetének véleményezése, 

valamint 

- az iskola minőségirányítási programja véleményezése céljából 

 

Az iskola igazgatója dönthet úgy, hogy más ügyben is összehívja az alkalmazotti 

közösséget. 

 

 

 

1.6. Értekezletek 

A szakmai közösség dönt: 

- az éves munkatervéről, 

- az iskolai versenyek programjáról, 

- szakmai ellenőrzési tervéről, 

 

véleményezi szakterületén: 

- a pedagógiai programot, 

- taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztását, 

- felvételi követelményei meghatározását. 

 

Javaslatot tesz az eszközbővítési tervekre. 

 

 

2. A vezetők helyettesítési rendje 

 

2.1. Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos 

hatáskörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az igazgatóhelyettes 

helyettesíti, aki az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja az igazgató kizárólagos 

jogkörébe tartozó hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, 

folyamatos távollét. 

 

2.2. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató 

helyettesítését a fenntartó kuratóriumának elnöke látja el.  

 

 

3. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 

 

3.1. A szülői szervezet iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. 

- Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek a Szervezeti és 

Működési Szabályzat vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt 

az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. A szülői szervezet képviselőjét 

a nevelőtestületi értekezlet – véleményezéssel érintett – napirendi pontjának 

tárgyalásához meg kell hívni, és részére tanácskozási jogot kell biztosítani. 

- A szülői szervezet a tanulók nagyobb csoportját érintő ügyben tájékoztatást kérhet 

szóban, írásban az igazgatótól.  
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- Ha szülői szervezet a tanulói jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az igazgató 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének 

részvételével megtárgyalja. 

- Az szülői szervezet részére a  művészeti vezető tanévenként legalább egy 

alkalommal tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról. 

 

3.2. A szülői szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok: 

A közoktatási törvény 59.§ (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján s jelen 

szervezeti és működési szabályzat a szülői szervezet részére a következő jogokat 

biztosítja: 

 

Véleményezési jogkört gyakorol: 

- a szervezeti és működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, 

- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

- az intézmény és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 

 

4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

4.1. A művészeti nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a 

nem kötelező (választható) tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is. 

 

4.2.  A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató hagyja jóvá a 

tanszakvezetők javaslata alapján. 

 Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató 

dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhetnek a művészeti vezető, tanszakvezetők, 

illetve szülői szervezet. 

 

a. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 

- az igazgató, 

- igazgatóhelyettes. 

 

 

Az igazgató az iskolában folyó valamennyi tevékenységét ellenőrizheti. Közvetlenül 

ellenőrzi a művészeti vezető munkáját, ennek eszköze a beszámoltatás. 

Az igazgatóhelyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból 

következően saját területén elvégzi, évente legalább egyszer átfogó beszámolót készít. 

A folyamatba épített ellenőrzés tapasztalatairól a vezetői megbeszélésen szóban ad 

tájékoztatást.  

 

b. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre 

az érintett pedagógus észrevételt tehet. 

 

Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai közösségek 

értékelik, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét 

kezdeményezhetik az intézmény vezetésénél. 

 

c. A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejű 

meghatározásával – nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 
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5. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

5.1. Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettes a 

vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső szervezetekkel, szervekkel. 

 

5.2. Az országos hatáskörrel, illetékességgel rendelkező pedagógiai-szakmai szolgáltató 

intézmény vezetőjével az igazgató tart kapcsolatot. 

 

5.3. A társintézményekkel, a testvériskolával és a külföldi partnerekkel való 

kapcsolattartás az igazgató feladata, a kapcsolattartásban részt vesz a művészeti vezető 

is. 

 

5.4. A település közművelődési intézményeivel, középiskoláival, általános iskoláival, 

óvodáival az intézmény közvetlen és szoros kapcsolatot épít ki és gondoz. 

 

5.5. A rendszeres alkalmazotti egészségügyi felügyeletet és ellátás rendjét a Mediteam 

Egészségügyi Szolgáltató Oktató és Kereskedelmi Kft-vel kötött szerződés 

tartalmazza.  

 

 

III. 
 

 

1. A működés rendje, nyitva tartás, a vezetők intézményben való benntartózkodásának 

rendje 

 

1.1. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 8.00 órától 21.00 óra között folyik a 

tanítás. 

 

1.2. Az iskolában tanítási napokon az iroda 10.00-18.00 óra között van nyitva. 

 

1.3. Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. 

 

1.4. Az épület kulcsainak kiadását a kulcsnyilvántartás tartalmazza. 

 

1.5. Rendezvények esetén a nyitva tarásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való 

egyéb eltérésre az igazgató ad engedélyt. 

 

1.6. A tanítás kezdete 8.00 óra. A tanítási órák 45, 60 illetve 2x45 percesek. 

 

1.7. A művészeti nevelő – oktató munka pedagógusok vezetésével a heti órarend alapján 

folyik. Tanórán kívüli foglalkozások a kötelező órák megtartása után szervezhetők. 

 

1.8. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási 

szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként meghatározza és meghirdeti. A 

szorgalmi idő előkészítése augusztus 15-től kezdődik és augusztus 31-ig tart. 

 

1.9. A vezetők benntartózkodása 

Az iskola irodájának nyitvatartási idején belül az igazgató vagy az igazgatóhelyettes 

10 és 12 óra között tartózkodik az iskola irodájában.  

A vezető távollétében a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel 

az iskola rendjéért. 
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2. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

iskolával 

 

2.3.Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. 

 

2.4.A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt az órarend szerinti tanteremig kísérhetik. A 

tanítási órák után a gyermekeket ugyanígy lehet megvárni. 

 

2.5.A nyitvatartási időben ügyintézés miatt az iskolatitkár 10-18 óra között fogadja az 

iskolával jogviszonyban nem álló külső személyeket. 

 

2.6.Az iskolába érkezők a portán jelzik jövetelük célját, illetve kit keresnek, kivéve, ha 

valamely intézményi vezetővel együtt érkeznek. 

2.7.A fenntartó képviselőit, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az igazgató fogadja, 

abban az esetben is, ha a tárgyalást vagy közös munkát, a vezetői feladatmegosztás szerint 

más vezetővel kell elvégezni. 

 

2.8.A tanórák látogatására külső személyek részére az igazgató ad engedélyt. 

 

2.9.Az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell 

fogadni.  

 

3. Ünnepélyek, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 

Az iskola hagyományai közé tartozó rendezvényei: 

 

- Karácsonyi műsorok 

- Háziversenyek 

- Április 29. Tánc Világnapi rendezvény 

- Települési rendezvényeken történő fellépések 

- Táncbemutatók 

- Év végi gálaműsor 

 

 

4. A térítési díjra, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések  

 

4.3. Az fenntartó írásos intézkedésben határozza meg azokat a szabályokat, amelyek 

alapján az intézmény igazgatója dönt a térítési díj, a tandíj összegéről.  

 

a) Térítési díj ellenében vehető igénybe: 
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 115.§(1c) pontja értelmében térítési 

díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

„ az alapfokú művészetoktatási intézményben egy művészeti képzésben való részvétel” 

– az intézmény felszereléseinek igénybevétele, használata  

 

b) Tandíjért igénybe vehető szolgáltatás: 
– Azoknak a tanulóknak, akik másik Művészetoktatási Intézményben veszik igénybe a 

normatív támogatást havi tandíjat kell fizetniük. 

– 11/1994.(VI.8.) MKM r. 9.§ (5) bek. alapján, azoknak a tanulóknak, akik a 

huszonkettedik életévüket elérték havi tandíjat kell fizetniük 
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4.4. A térítési díj megállapításakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

 

- A díjtétel megállapítása fél évre érvényes. 

- Térítési díj- és tandíjmérséklés, illetve a mentesség kérelemre, elbírálás alapján 

adható egy félévre. A kérelmekhez a főtárgy tanára javaslatot tesz.  

 

4.5. Az iskolában a kérelmeket a díjakat a tanulóktól az iskolatitkár gyűjti be. 

 

4.6. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a többletbefizetés 

visszatérítéséről a megszűnés kezdetét követő két héten belül az intézmény szükség 

szerint intézkedik a befizetést igazoló szelvény alapján. 

  

4.7. A térítési díj, illetve tandíj befizetése havonta történik, minden hónap első két hetében. 

Elmaradás esetén a művészeti vezető a következményekre történő figyelmeztetéssel 

írásban felhívja a szülő figyelmét. Ha a hó végéig sem történik meg a térítési díj 

befizetése, a tanuló törölhető az alapfokú művészeti oktatásban részesülők 

jegyzékéből (beírási napló). 

 

 

5. Iskolai védő, óvó előírások  

 

5.3. A közoktatási törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában biztonságban 

és egészséges környezetben neveljék és oktassák. 

 

5.4. A művészeti nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az 

igazgató feladatkörébe tartoznak.  

 

5.5. Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott tanulók 

részére az egészségükre, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja és 

ezek elsajátításáról meggyőződjön. 

 

5.6. Minden tanév első hetének valamely tanítási napján a csoportos foglalkozást tartó 

szaktanár balesetvédelmi oktatást tart, amelyet köteles dokumentálni. 

 

5.7. Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége az 

elsősegélynyújtás, az intézkedés és a baleseti jegyzőkönyv felvétele. 

 

5.8. Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanárnak is kötelessége a 

veszélyforrásokra és az elvárható magatartási formákra a tanulók figyelmeztetése. 

 

5.9. Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottja észleli, az elsősegélynyújtást és a szükséges intézkedéseket neki is 

azonnal meg kell tennie. 

 

5.10. A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében mindenki 

köteles az azonnali intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség, akkor a 

veszélyforrásra az igazgató figyelmét kell felhívni. 
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6. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

 

6.3. Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét 

előre nem lehet látni. 

 

6.4. Rendkívüli esemény és bombariadó esetén intézkedést az igazgató hozhat, 

Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell 

eljárni. 

 

6.5. Halasztást nem tűrő esetekben, katasztrófa-helyzetben a közvetlen veszély 

elhárításáról az azt észlelő közalkalmazott köteles minden tőle telhetőt megtenni, 

amelyről beszámol az intézmény igazgatójának. 

 

6.6. Bombariadó esetén az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

 

6.7. Az épület kiürítésének időtartamának, a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést végző 

hatóság információja szerint az igazgató vagy az intézkedéssel megbízott személy 

azonnal dönt.  

 

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

fenntartót. 

 

 

IV. 
 

1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

 

1.1. Szervezeti formák: 

- tanulmányi, szakmai (intézményi, iskolák közötti, területi, országos) verseny, 

- tanulmányi kirándulás, 

- művészeti tábor, 

- kulturális rendezvény. 

 

1.2. A tanulmányi, szakmai verseny része a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves 

munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. A területi, 

országos versenyen részt vevő tanulókat a verseny idejére iskolájuk igazgatójától ki 

kell kérni. 

 

1.3. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy a házi 

versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész 

intézményközösség, valamint a tanuló iskolája is megismerje. 

 

2. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, 

formája 

 

2.1. A tanulók rendszeres tájékoztatását a székhelyen az intézményi hirdetőtábla szolgálja. 

A hirdetőtábla kezelése az intézményi titkárság feladata. 

 

2.2. Az intézmény valamennyi tanulójának jogában áll véleményét megfelelő módon 

elmondani a saját és az intézmény életét érintő ügyekben szaktanárának, az intézmény 

vezetőinek személyesen vagy valamely közösség előtt. 
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2.3. A tanulók ügyeinek intézéséhez az iskolatitkár az intézmény székhelyén minden nap 

10-18 óra között segítséget nyújt. 

V. 
 

1. Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről, a házirendről, a 

minőségirányítási programról; a dokumentumok elhelyezése 

 

Az intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, 

valamint a minőségirányítási programját – az igazgató által hitelesített 3-3 másolati 

példányban kell elhelyezni úgy, hogy azokat a szülők és a tanulók bármikor szabadon 

megtekinthessék (iroda). 

 

Ha a szülő a dokumentumokról tájékoztatást kíván kérni, előzetesen időpontot kell 

egyeztetnie az intézmény igazgatójával vagy a művészeti vezetővel.  

 

 

2. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 

 

1993. évi LXXIX. törvény  A közoktatásról, 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei 

      és tantervi programjának bevezetéséről. 

 

       

A működés során alkalmazott közoktatási jogszabályok különösen: 

 

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről, 

 

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatási törvény végrehajtásáról, 

 

Mindenkori miniszteri rendelet Az aktuális tanév rendjéről, 

 

24/1997. (VI.5.) MKM rendelet Az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról  

 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

A nevelőtestület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a Fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé és akkor lép hatályba. 

 

Ezen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti az intézmény korábbi, 2013. 

szeptember 1-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni: 

 

- az iskola azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint 

- azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az iskolval, és meghatározott körben 

használják helyiségeit. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 

valamennyi alkalmazottjára és tanulójára kötelező, megszegése esetén az igazgató az 

alkalmazottak esetében munkáltatói jogkörében intézkedhet, a tanulóval szemben fegyelmező 

intézkedés, illetve fegyelmi eljárás indítható. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat be kell tartani az intézménnyel 

jogviszonyban nem álló külső személyeknek is. 

 

 

Az SZMSZ-hez kapcsolódó önálló belső szabályzatok: 

 

- Házirend, 

- Iratkezelési szabályzat, 

- Munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat, 

- Tűzvédelmi szabályzat. 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék 

 

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Forma Alapfokú Művészeti Iskola 

nevelőtestülete a 2014. szeptember 1-én megtartott tanévkezdő értekezletén elfogadta. 

 

 

Szeged, 2014. szeptember 1 

 

 

     

 Balogh Csongor  

            igazgató    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


