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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 

 

 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. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról (Ámr.)  

 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  

 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes 

szabályairól 

 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  

 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári 

védelem ágazati feladatairól 



 

1.1. Az intézmény adatai 

Elnevezése: Bolgár Nyelvoktató nemzetiségi Iskola 

Székhelye: 1097 Budapest, Fehér Holló utca 6 

Telefonszáma: 06-20-326-67-55 

Honlap: www.bolgariskola.hu 

E-mail cím: bolgarsuli@gmail.com 

Igazgató: vesselina.barki@gmail.com 

OM azonosító jele: 200470 

 

Körbélyegző: 

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola – Budapest 

Българско училище за роден език – Будапеща  

 

Hosszú bélyegző: 

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola  

1062 Budapest, Bajza u. 44 

Adószám: 15766160-1-43 

OTP: 11709002-20609601 

 

1.2. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása 

Az alapító és fenntartó neve és címe: 

Bolgár Országos Önkormányzat 

1097 Budapest, Fehér Holló utca 6 

 

Az iskola rövid története: 

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát 2004-ben alapította a Bolgár Országos 

Önkormányzat. Az intézményben kiegészítő nemzetiségi oktatás folyik, a tanítványaink 

vendégtanulói státuszban látogatják az iskolát.  

2004-ben 40 gyerekkel és két tanárral kezdtünk a tanítást, ma már több, mint 100 gyerekkel, 6 

teljes munkaidős tanárral és egy titkárral működünk.  

Az iskolának két fióktelepe van: Halásztelken és Szigetszentmiklóson.  

2021 szeptember 1.-től az intézmény státusza megváltozott: többcélú közös igazgatású 

köznevelési intézmény lett 2 egységgel: óvoda és iskola.  

1.3. Az intézmény engedélyezett létszáma 



 

Az Iskola engedélyezett létszáma:  

Budapesti székhely – 121 tanuló 

Halásztelki telephely – 100 tanuló 

Szigetszentmiklósi telephely – 50 tanuló 

1.4. Az intézmény által ellátott alaptevékenységek 

Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda (3-6 éves korig) 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése oktatása (1-4. évfolyam)   091213/091220 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése oktatása (5-8. évfolyam)   09213/092120 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű 

gimnáziumi nevelése oktatása (9-12/13. évfolyam)   092213/092260 

 

1.5. Az intézmény jogállása és besorolása, gazdálkodása 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési 

kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 

felelősséggel bír. Az önállóan működő és gazdálkodó Bolgár Országos Önkormányzat 

Hivatala látja el a pénzügyi-gazdálkodási feladatait. 

 

II. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE 

A Bolgár Kiegészítő Nemzetiségi Óvodában vendégtanulói iskola előkészítő nevelés folyik. 

Hetente egyszer a délutáni órákban zajlanak a foglalkozások. A gyerekek két óra bolgár 

nyelvet tanulnak játékos foglalkozásokban. 

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola vendégtanulói bolgár nyelvet és irodalmat és 

Bolgár népismeretet tanulnak az iskolában heti 5 órában. Minden csoport hetente egyszer 

látogatja az iskolát, hétköznap délutáni órákban. 

A csoportok általában 5-10 főből állnak, a tanítás, és a gyerekek besorolása kor és nyelvi szint 

szerint történik.  

Az óvodába folyamatos felvétel van, ha a gyerek betöltötte a 3. évét, és a szülei beadják a 

kitöltött és aláírt kérelmet. Ezzel együtt a család elfogadja a pedagógiai programot. 

Az első osztályban jelentkezhet minden iskoláskorú gyermek, akinek szülei elfogadják az 

iskola nemzetiségi pedagógiai programját.  

Nyelvtudás felmérés után a gyereket kezdő vagy haladó osztályba csoportosítjuk/soroljuk.  

Magasabb évfolyamra is lehet jelentkezni nyelvtudás szintje felmérése után.  



 

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk. A bejelentkezési dokumentumokat az iskola 

honlapjáról lehet letölteni. Külön tájékoztatás egész évben lehet kérni.  

A beiratkozás elsősorban szeptemberben történik. Később is csatlakozhat a tanuló, ha 

megfelelő csoportot találunk neki, vagy újabb csoportot tudunk indítani.  

 

2. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 

Évfolyamonként legfeljebb 2 csoport feladatellátási helyenként.  

Ezenkívül vegyes csoportok is indulhatnak azoknak, akiknek az időpont nem megfelelő. 

 

III. AZ ISKOLA VEZETÉSE  

1. Az igazgató 

Az Intézmény élén a vezető beosztású igazgató áll, aki 

- felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért 

- gondoskodik az Iskola pedagógiai-művelődési programja megvalósításának személyi, 

tárgyi, valamint módszertani feltételeiről, 

- felelős az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének 

működéséért, 

- felelős az intézményi középtávú továbbképzési terv, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért, 

- gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört, 

- irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés 

folyamatosságát és gazdaságosságát, 

- felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

annak hitelességéért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és működéséért, 

- gondoskodik a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésével, a nevelő és oktató munka 

biztonságos feltételeinek megteremtésével, valamint a munka- és tűzvédelmi feladatok 

ellátásáról, 

- dönt az intézményen belül felmerült hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat jogszabály 

vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe, 

- gondoskodik az Iskola szülői szervezeteinek működési feltételeinek biztosításáról, vele 

tervszerű együttműködést alakít ki, 

      -     teljeskörűen képviseli az Iskolát szervek előtt 

 



 

2. Igazgató-helyettes.   

Az intézményben két igazgató-helyettes van: óvoda egységvezető és iskolai egységvezető. 

Az egységvezetők szervezik a rájuk bízott egységek munkáját. Aláírási joguk van.  

A következő feladatokat látnak el: 

-  Órabeosztás készítése, ügyelet és helyettesítések szervezése 

-  Bulgáriai utazások, táborok szervezése/ Magyarországi utazások, táborok szervezése 

-  Bolgár/Magyar pályázatok szervezése, elszámolása 

-  Bolgár /Magyar statisztika elkészítése, bolgár elszámolás elkészítése 

-  Iskolai műsorok szervezése 

- Tanulmányi versenyek szervezése.  

 

3. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása 

- Az iskola nevében aláírásra az iskola igazgatója jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló 

iratok kivételével egymagában ír alá. Az igazgató hiányában a két igazgató-helyettes ír alá, 

külön-külön. 

- Az iskola gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás 

érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. A két aláíró közül az egyik az 

igazgató a másik a gazdasági ügyintéző. 

- Az igazgató által aláírt levelekben aláírása mellett „Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 

– Budapest Българско училище за роден език – Будапеща” feliratú körbélyegzőt 

használnak.  

 

IV. BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 

Szakmai munka belső ellenőrzése 

-  Az igazgató közvetlenül ellenőrzi ő a hozzá közvetlenül beosztott szakemberek 

szakmai munkáját. 

- Az ellenőrzés módszerei: beszámoltatás és célvizsgálat, amelynek megállapításait az 

érintettel meg kell beszélni. Az igazgató az ellenőrzéshez ütemtervet készít. 

- A beszámoltatás lehet közvetlen, történhet szóban vagy írásban. 

 

1Az Intézmény gazdálkodásának belső ellenőrzése: 

A Bolgár Országos Önkormányzat Hivatal a 370/2011.(XII. 31) Korm. rendeletben előírt 

belső ellenőrzési tevékenységet a Bolgár Országos Önkormányzat és az által fenntartott 



 

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolára vonatkozóan a PETIL Könyvelő és Tanácsadó Bt.- 

vel megkötött megbízási szerződés alapján biztosítja. 

A belső ellenőr fontosabb feladatai közé tartozik: 

a) a belső ellenőrzések végrehajtása, 

b) jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése, 

c)  vagyonkezelés hatékonyságának és szabályszerűségének biztosítása,  

d) számviteli rend betartása, 

e) a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, vagyongyarapodás vizsgálata  

f) ajánlások, javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok 

megszüntetése érdekében. 

 

V. A VEZETŐ ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 

RENDJE 

- Az iskolában három évenként szülői szervezetet választunk. A szervezet három tagból áll: az 

egyik a budapesti székhelyet képviseli, a másik – a halásztelki telephelyet és a harmadik – a 

szigetszentmiklósi telephelyet.  

-  Az Iskola szülői szervezetének működési feltételeinek biztosítása (helyiségek használata, az 

ülések jegyzőkönyvének vezetése, az iratok kezelése és megőrzése) az igazgató feladata. 

- Az iskola szülői szervezetésnek részére az igazgató évente egy alkalommal ad tájékoztatást 

az intézmény munkájáról. 

 

VI. A MŰKÖDÉS RENDJE 

1. Nyitva tartás 

-  Az Iskolában a tanítás hétfőtől péntekig tart, egy időben egy - négy csoporttal. A pontos 

tanítási órák napi bontásban minden év elején kerül az iskola honlapjára.  

- Az iskola épületében iskolaőr fogadja a szülőket és a gyerekeket. 

-  A tanítási szünetek alatt, továbbá a pihenőnapokon (vasárnap), munkaszüneti napokon az 

erre az esetre külön rendelkezés szerint történik a nyitva tartás. 

 

 

2. A vezetők benntartózkodása 

• A hivatali nyitvatartási időben az igazgató, egy igazgató-helyettes, a titkár vagy egy 

megbízott tanár az Iskola székhelyén tartózkodik. 

 



 

3. A munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályok 

 

3.1. A munkaidő-nyilvántartás tartalma: 

A nevelési-oktatási intézményben vezetett munkaidő-nyilvántartás a pedagógusok számára az 

iskolában a naplók. Az iskola a MozaNapló digitális naplót használ. 

 

3.2. A nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai: 

A nyilvántartások felügyeletére: 

- tanévenként, 

- pedagógusonkénti bontásban az iskolai igazgatója köteles. 

A nyilvántartás: 

- az ellátott tanítási órák 

- a tanórán kívül tevékenységek (felkészülés versenyre, külön programokra), az egyéni 

foglalkozások nyilvántartásával a tanítási időkeret meghatározására szolgál. 

4. Házirend  

A tanulók jogait és kötelezettségeit a Házirend tartalmazza. A Házirend az iskola honlapján, 

illetve papírformában az iskola előterében található. Változás esetén közös e-mailben 

értesítjük a szülőket. A Házirend nem betartása a következő eljáráshoz vezet – szóbeli 

figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, magatartási jegy csökkentése, igazgatói fegyelmi 

eljárás, kizárás az iskolából. 

 

VII. BALESETVÉDELMI SZABÁLYZAT 

A iskolavezetője gondoskodik az oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséről, a diákbalesetek megelőzése érdekében az azokat felidéző okok feltárásáról 

és megszüntetéséről, továbbá a munkavédelemmel és balesetvédelemmel kapcsolatos 

követelmények érvényesítéséről.  

 

 

1. Diákok informálása, oktatása 

A diákokat minden év elején általános munkavédelmi, tűz és balesetvédelmi oktatásban kell 

részesíteni, melynek megtartásáért az igazgató felelős. A tájékoztató során szólni kell az 

iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. Külön 

balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet 



 

(pl. osztálykirándulás, munkavégzés). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles 

elvégezni és adminisztrálni. 

 

2. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

a. A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyereket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket. 

- a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, 

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 

- a sérült gyermek szüleit értesíteni kell 

- minden gyermekbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az 

intézményvezetőnek. 

- E feladatok ellátásában a baleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt 

kell vennie. 

b. A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell 

tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi 

segítséget. 

c. Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az igazgatónak ki kell vizsgálnia. 

A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna 

elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell 

tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

d. A gyermekbalesetekkel kapcsolatos feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 

-  A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani, 

 

 

- A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni 

és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 

egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a szülőnek. 

A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg. 



 

- A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt 

kell bevonni. 

 

2 VIII. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

 

Szervezeten belüli belső kapcsolatok rendje 

 

A költségvetési szerv feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a dolgozók egymással 

szoros munkakapcsolatot tartanak. 

Az együttműködés során minden olyan intézkédésnél, amelyik másik működési területét 

érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái: a munkaértekezletek és a szakmai megbeszélések. 

A belső kapcsolattartást az Intézmény vezetője koordinálja. 

 

Szervezeten kívüli kapcsolatok rendje 

 

• A külső kapcsolatok rendszerét és szintjeit az iskola igazgatója határozza meg. Az egész 

intézményt érintő ügyekben történő kapcsolattartás az igazgató feladata.  

• Az iskola szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi és bulgáriai szakmai és társadalmi 

szervezetekkel, valamint az egyházakkal. 

• Kiemelt kapcsolatot tart fenn az intézmény a következő szervezetekkel:  

Magyarországi Bolgárok Egyesülete 

Szófiai Pedagógusképző Központ 

Pro Schola Bulgarica Alapítvány 

Magyarországi bolgár szervezetek 

 

IX. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény 

jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és a gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 



 

Külön figyelmet fordítunk a bolgár identitástudat megerősítésére, a bolgár hagyományok 

ápolására.  

X. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA, NYILATKOZATOK 

• Az Iskola Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, és a Házirend az 

iskola honlapján és az előtérében kerülnek elhelyezésre. 

• A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali időben megtekinthetők. 

• Átfogó, intézményi szintű felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban előzetes 

időpont-egyeztetés után az igazgató adhat. 

• A beiratkozás rendjét a munkatervben rögzített terv szerint ismertetik. 

• Az intézménnyel kapcsolatban kizárólag az intézményvezető engedélyével tehet 

nyilatkozatot bármelyik dolgozó a médiákban. 

• Az iskola weblapjára feltehetők az intézmény nyilvános dokumentumai, melynek 

frissítéséről az iskola igazgatója gondoskodik. 

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Az Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

pedagógus értekezlet fogadja el. 

2. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, amellyel egyidejűleg az 

előzőleg elfogadott SZMSZ hatályát veszti. 

3. Egyetértési jogot gyakorol a Szülői szervezet. 

4. A felülvizsgálat szabályai, rendje 

Az intézmény közössége kezdeményezheti a Szervezeti és Működési Szabályzat 

felülvizsgálatát, kiegészítését, illetve módosítását, ha ezt a szakalkalmazottak legalább 20%-a 

kéri. Az írásbeli javaslatot az intézmény vezetőjénél kell beterjeszteni. A beterjesztett 

javaslatról a közösség véleményt alkot 15 napon belül. Majd a teljes eljárásrend szerint lehet a 

változtatást megtenni. 

5. A hatályba lépett szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni az Iskola azon 

alkalmazottaival is, akik nem tagjai a pedagógus értekezletnek, továbbá azokkal, akik 

kapcsolatba kerülnek az Iskolával, és meghatározott körben használják helyiségeit. 

6. Az SZMSZ előírásai vonatkoznak az intézmény valamennyi alkalmazottjára, tanulójára és 

az intézmény külső használóira. 

7. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megszegése esetén az 

igazgató az alkalmazottak esetén munkáltatói jogkörében intézkedhet, a tanulóval szemben 

fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi eljárás indítható. 




