
 

 

 

 

A TÁMOP 3.1.7- 11/2-2011-0413. ”Referencia intézmény az Őrségben”  

projekt 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 

Érvényes: szerződéskötés ideje 

2012. április 25 - 2012.október 31.  

 + fenntartási kötelezettség. 

2012. november 1- 2017. november 1. 

Az iskolai SZMSZ mellékletét képezi. 

I. Dokumentumok, működtetés 
A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők 

feladat és hatáskörét; az intézmény szervezetében betöltött helyét, működésének belső rendjét, 

a külső és belső kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat. 

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt 

kapcsolatait és működési rendszerét tartalmazza. 

A projekt alapdokumentumai: 
o A projekt-támogatási szerződés 

o Szolgáltatói kosár 

o Konvergencia útmutató 

o Költségvetési specifikáció 

Az Iskola érvényes belső szabályzatai- elsősorban az SZMSZ-e. 

 
A referencia intézmény működtetői: 

o igazgató  

o TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0413 projekt menedzsere 

o referencia team szakmai vezető 

o referencia team 

o mentorok 

o Jó gyakorlat gazdái 

o pénzügyi vezető 

Feladataik a munkaköri leírásukban kerülnek konkretizálásra. 

Mindannyian munkaidő nyilvántartást vezetnek a végzett tevékenységről. 

 

A projekt operatív szervezete: 

 
o Intézményvezető 

o Projektmenedzser 

o Gazdasági vezető 

o Szakmai vezető 

o Intézményi asszisztensek 

o Projekt-megvalósító pedagógusok 

 

Az Általános Iskola Őriszentpéter referenciaintézményi szervezeti felépítése az 1. sz. 

mellékletben található. 

Az Általános Iskola Őriszentpéter vezetőségének struktúrája a 2. sz. mellékletben található. 

 



 

 

II.Feladatok és hatáskörök 

 
 

1.Igazgató: A projekt intézményi szintű végrehajtásáért felelős az igazgató, mint az 

intézmény első számú vezetője.  

Dönt: az esetleges módosítási kérelmekről, a szervezet változásairól, a megbízási 

szerződésekről, a beszámoltatásról, a belső monitoringról. 
o A projektben való operatív közreműködést esetenként távolléte esetén-írásos megbízással az 

általános helyettesére átruházhatja. 

o Az igazgató joga kiterjed - a projekt esetében - a pénzügyi előírások maradéktalan 

végrehajtatására. 

o Az igazgatónak egyedüli aláírási joga van a pénzügyi dokumentumok, valamint a projekt 

jelentések, az irányító hatósággal történő levelezésben. 

o A hozzá érkező információkat azonnal továbbítja a projektvezetés felé. 

 

 

2. Projektmenedzser  

Végzi a projekt operatív megvalósításának irányítását. 

Elkészíti a projekt működéséhez szükséges helyi dokumentumokat, melyeket a 

menedzsmenttel egyeztet:  

o a dokumentáció eljárásrendjét;  

o a projekt előrehaladási jelentés és mellékleteinek összesítését;  

o a továbbképzési tervet; 

o innovációs tevékenységet; 

o teljesítési igazolásokat; 

o megbízási szerződéseket, kinevezéseket, munkaköri leírásokat. 

Kapcsolatokat épít: 

o Felveszi a kapcsolatot a referencia intézményekkel 

o Kapcsolatot tart a feladat-ellátási helyekkel 

o A fenntartóval 

o A pénzügyi vezetővel 

Részt vesz a projekt szakmai kapcsolatainak formális működtetésében: Fogadja az irányító 

hatóság képviselőit, a külső monitoringot végzőket, a partnerintézmények képviselőit, stb. 

Belső monitoring feladatai 

o az irányító hatóság felé kerülő dokumentumok jóváhagyása,  

o a dokumentáció törvényessége, 

o a beszerzések szakmai követelményeinek megvalósulása; 

o Folyamatosan figyelemmel kíséri a projekt szakmai végrehajtását.  

o Óralátogatási szempontjaiban prioritást kap a jó gyakorlatok megvalósítása, továbbfejlesztése  
o Az értékelő nevelőtestületi/közalkalmazotti értekezleteken önálló napirendként szerepel a 

referenciaintézmény működésével kapcsolatos tevékenység 
o Záró beszámolót készít az IFT megvalósulásáról 

Nyilvánosság biztosítása: 

o Folyamatosan tájékoztatja a fenntartót, a sajtót, helyi faliújság plakátok, meghívók stb. 

o Tájékoztatást ad az iskolaszék, a szülői szervezet, a nevelőtestület, a dolgozók és a 

diákmozgalom részére a referenciaintézmény működéséről. 



 

 

 

3. Pénzügyi vezető 

A projektmenedzsment tagja, pénzügyi, gazdasági, számviteli kérdésekben az első számú 

vezető. 

Javaslat- és véleménynyilvánítási joggal és beszámolási kötelezettséggel rendelkezik. 

 

Feladatait a Pénzügyi útmutató alapján végzi. 
o Köteles a számviteli rendet és a projekt elírásait, elvárásait betartani, a projekt gazdasági 

irányításáért, betartásáért felelős. 

o A projekt gazdálkodási és pénzügyi tervezésében módosításokat kezdeményezhet, majd - az 

irányító hatóság engedélyével- intézkedéseket hozhat. 

o A projekt működéséhez feltétlenül szükséges gazdasági és pénzügyi munkákhoz kapcsolódó 

szabályzatokat napra készen tartja és alkalmazza  

o A pénzügyi, gazdálkodási munka területén megjelenő jogszabályok megismerése, alkalmazása 

napi feladata. 

o A negyedéves részletes tervek elkészítése 

o A félévi, költségvetési beszámoló elkészítése, a pályázat zárásakor - ZPEJ – 
jelentést készít. 

o A tervezett beszerzések bonyolítása, a leltárak elkészítése. 

o Minden, a gazdálkodást érintő jelentés, statisztika elkészítése. 

o Ellenőrzések esetén az ellenőrző szerv részére adatot szolgáltat és rendelkezésre áll. 

o  Az irányító hatósággal kapcsolatot tart. 

o Az iskola igazgatója, a projektmenedzser kérésére tájékoztatást ad a projekt pénzügyi 

helyzetéről. 

 

Belső monitoring feladatok: 
o Az ügyrend szabályozása szerint végzi az ellenjegyzést (OTP bizonylat), utalványozást 

(készpénzfizetési bizonylat, raktári kiadások) ellenőrzési, kiadványozási feladatokat. 

o A szabályzatokban foglaltak végrehajtását ellenőrzi, a szükséges intézkedéseket annak 

érdekében megteszi. 

o Tartja a kapcsolatot a külső beszállítókkal, a munkára a megállapodásokat megköti, 

folyamatában ellenőrzi. 

 

4. Intézményi projektasszisztensi feladatok: 
o Figyelemmel kísérik a teljes projekt dokumentációját, nyilvántartását, rendszerezését, és 

átadják az anyagot az iskolatitkárnak iktatásra. 

o Biztosítják az emlékeztetők, jelenléti ívek, beszámolók, tanúsítványok stb. nyilvántartását. 

o Kapcsolattartást biztosítanak az intézmények között és a szolgáltatókkal, valamint a 

menedzserrel és a pénzügyi vezetővel. Szervezésben segítik a projektmenedzsert. 

o Támogatják a szakmai vezetőt munkájában.  

 

 5. Iskolatitkári - feladatok: 

o Végzi a teljes projekt iskolai szintű dokumentációjának nyilvántartását, iktatását, 

rendszerezését. 

o Biztosítja az emlékeztetők, jelenléti ívek, beszámolók, tanúsítványok stb. nyilvántartását. 

o Kapcsolattartást biztosít az intézmények között és a szolgáltatókkal, valamint a menedzserrel 

és a pénzügyi vezetővel. Segíti a szakmai vezetőt. 



 

 

 

6. Mentorok:  

Hatáskörük: 

Az intézményben szervezi a gyakorló pedagógus és az általa tanított diákok tevékenységét. 

Alárendeltjei a feladatai által meghatározott körben a pedagógusok (megvalósító 

pedagógusok) és munkaközösségeik, a szolgáltatást igénybevevők. 

 
Mentorral szembeni elvárások: 

- mentori tevékenységre jogosító képzettség  

- nyitott másokkal szemben, jó figyelő, befogadó; elkötelezett; a problémák tapintatos és 

diplomatikus megoldására törekszik; 

- a résztvevők fejlesztésére összpontosít, és felelőssé teszi őket saját fejlődésük 

előmozdításában; 

Adaptációs feladatai: 
- Az iskola pedagógiai programjának, benne a helyi tantervének korrekciója, adaptációja.  

- A mentori óraszám keretében hospitálást végez, tapasztalatait rögzíti, és javaslatot tesz a 

korrekcióra 

- Támogatja a helyi tantervfejlesztést az innováció összhangjának megteremtésével, a mérő- 

és értékelési eszközök alkalmazását. 

- tanácsadást nyújt a jó gyakorlatok adaptációját végző pedagógus(ok) számára 

 
 

Szervezési feladatai: 
o Közvetlenül szervezi, segíti, ellenőrzi és értékeli az adaptációs folyamatot. 

o  Folyamatosan támogatja az innovációs tevékenységet, ellenőrzi azok megvalósítását. 

o Végzi, végezteti és ellenőrzi a tevékenységekhez kapcsolódó  

o Iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével segíti az intézményi dokumentumok 

karbantartását  

o Közreműködik a tájékoztatásban  

o A munkájáról rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének. 
 

 Belső monitoring feladatai: 
o Véleményezi a megvalósító pedagógusok munkáját, és annak szükséges dokumentációját.  

o Egyeztetve óra/foglalkozáslátogatást végez. Irányítja és ellenőrzi a pedagógusok pályázati 

ügyviteli munkáját. 

o Az adaptáció megvalósulásáról értékelő lapot töltet ki, a feldolgozás után annak eredményéről 

tájékoztatást ad, és szükség esetén javaslatot tesz a korrekcióra.  

 

7. A team tagok feladata: 
o Részt vesznek a kötelező képzéseken. 

o A képzésen elsajátított módszereket, eljárásokat pedagógiai eszközrendszert adaptálják, 

beépítik a mindennapok munkájába.  

o A megszerzett tudást mind az intézményen belül, mind a tagintézmény irányába terjesztik.  

o Bemutató órákat tartanak az érdeklődő kollégáknak 

Vállalt témákat dolgoznak ki 

o A rendelkezésre álló multimédiás, digitális eszközöket a napi gyakorlatban alkalmazás szinten 

használják. 

o Részt vesznek a szülők, tanulók folyamatos tájékoztatásában. 

o Belső nyilvánosság biztosítása  

 

 



 

 

III.Kommunikációs terv, kapcsolattartás formái, rendje  
Projekt értekezletek  

Gyakorisága: kéthavonta, illetve szükség szerint (több iskolát érintő döntési helyzetben). 

 Kezdeményezheti: projektmenedzser, illetve a fenntartó képviselője. 

A feljegyzést, emlékeztetőt készíti: intézményi projektasszisztens. 

 Megbeszélések 

Gyakorisága: egyeztetett időpontban 

Kezdeményezheti: szakmai vezető, illetve team tag 

A feljegyzést, emlékeztetőt készíti: intézményi projektasszisztens. 

 

A szakmai vezetők kötelessége a projektmenedzser, vagy az asszisztens tájékoztatása a 

megvalósulásról és a megoldásra váró feladatokról. 

Partnerlista az SzMSz melléklete. 

 

Környezettel kapcsolattartás felelősei: 

 

- Szolgáltatókkal: igazgató, projektmenedzser, szakmai vezető 

- Nyilvánossággal (sajtó, iskolahasználók): projektmenedzser, szakmai vezető 

- Pedagógusokkal: igazgató, szakmai vezetők. 

- Fenntartó önkormányzattal: igazgató, projektmenedzser. 

- Feladat-ellátási helyekkel és egymással a projektmenedzsment tagjai folyamatosan 

kapcsolatot tartanak.  

- Arculati útmutató szerint is megtörténik a tájékoztatás  (táblák). 

- Az intézmények honlapjára felkerülnek a kidolgozott innovációk, módosított iskolai 

dokumentumok. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- Arculati útmutató szerint is megtörténik a tájékoztatás (táblák). 

- Az intézmények honlapjára felkerülnek a kidolgozott innovációk, módosított iskolai 

dokumentumok. 
 

IV. Folyamatleírások 
 

1.Az igénybevett szolgáltatások lebonyolításának rendje 

Szolgáltatást megelőző tevékenységek: 

 

Tartalom Felelős Eszközök 
A megrendelt szolgáltatás koordinátor, szakmai vezető Internet, szolgáltatást kérő 

lap 

Igényelhető szolgáltatás 

közzététele 

szakmai vezető Internet 

Téma, időpont, időtartam 

egyeztetése 

Intézményi asszisztens Internet, telefon, levél 

Szolgáltatás Jó gyakorlat gazdák, szakmai 

vezető 

Promóciós anyag (CD, 

feladatlap, egyéb) 

Feladat ellátási 

szerződéskötés 

Igazgató, projektmenedzser Szerződés 

  

 



 

 

 

 
Szolgáltatás megvalósításának lépései: 

 

Tartalom Felelős Eszközök 
Fogadás, regisztráció Szakmai vezető, team tagok Jelenléti ív 

Az intézmény bemutatása Igazgató Interaktív tábla, projektor 

A szolgáltatásban résztvevők 

és a szolgáltatás témájának 

bemutatása 

Igazgató, jó gyakorlat gazdái, 

mentorok 

Interaktív tábla, projektor, 

feladatlapok, CD 

Megvalósítás Igazgató, team tagok Interaktív tábla, projektor, 

feladatlapok, CD 

Elégedettség vizsgálata Szakmai vezető, IMIP vezető Elégedettségi mérőlap 

 

 

 
A szolgáltatást követő feladatok: 

 

Tartalom Felelős Eszközök 
A nyújtott szolgáltatás 

dokumentálása 

Szakmai vezető, intézményi 

projektasszisztensek 

igénylőlap, feladat ellátási 

szerződés, szolgáltatás 

leírása, tartalom, forma, 

résztvevők, jelenléti ív, 

fénykép, elektronikusan 

tárolt információk 

papíralapon is 

 

 

 

 
2. A gyakorlóhely folyamatszabályozása 

 

Téma  Felelős  Eszközök  
- Kapcsolatfelvétel 

felsőoktatási intézményekkel 

Nyugat-magyarországi 

Egyetem 

- Együttműködési 

megállapodás hallgatók 

szakmai gyakorlatának 

ellátásáról  

- Mentori tevékenységet 

ellátó pedagógusok 

megbízása 

- Hallgatók fogadása 

-A hallgatók 

tevékenységének ütemezése, 

igazgató 

 

 

 

 

igazgató 

 

 

igazgató, mentor 

 

 

igazgató, mentor 

 

 

szándéknyilatkozat 

 

 

 

 

megállapodás 

 

 

 

megbízási szerződés 

 

intézmény bemutatása, a 

hallgatói feladat és jogkör 

meghatározása 



 

 

tervezése 

-A tanítási gyakorlat 

lebonyolítása (hospitálás, 

tanórák / tanórán kívüli 

foglalkozások tartása, 

részvétel az intézmény 

működésének rendjében) 

- A hallgatói tevékenység 

dokumentálása 

-A hallgatói tevékenység 

minősítése és értékelése 

 

 

 

mentor, szaktanár 

 

 

 

 

 

hallgató 

 

mentor 

a tanítási gyakorlat idő és 

feladatterve, a teljesítés 

követelményei 

óra/foglalkozástervek, 

mentori feljegyzések a 

hallgató munkájáról 

 

portfólió 

 

értékelés dokumentációja 

 

 

 

 
3. A „jó gyakorlatok” közzétételének folyamata 

 

 

            Téma  Felelős  Eszközök  
 

1. 
A jó gyakorlat 

programcsomag 

összeállítása 

Szakmai vezető 

Jó gyakorlat gazdák 

programcsomag, CD 

 

2. 

A közzététel 

felületeinek 

meghatározása 

Szakmai vezető 

Jó gyakorlat gazdák 

honlap 

 

3. 

Közzététel, frissítése Szakmai vezető 

Informatikus 

Jó gyakorlat gazdák 

honlap 

 

4. 

A jó gyakorlat iránt 

érdeklődőkkel 

kapcsolatfelvétel, 

egyeztetés 

Szakmai vezető internet, telefon, levél 

 

5. 

A jó gyakorlat 

bemutatása 

Jó gyakorlat gazdák IKT eszközök, nyomtatott és 

másolt anyag, fotó 

 

6. 

A jó gyakorlat 

átvételéről szerződés 

kötése 

igazgató, pénzügyi vezető szerződés 

 

7. 

A jó gyakorlat 

adaptációjának 

támogatása 

mentor internet,nyomtatott és másolt 

anyag 

 

8. 

A szolgáltatásokról 

visszajelzés 

mentor, közreműködő 

pedagógus 

értékelő lap 

 

 

A „Jó gyakorlat” átadásának folyamatábrája 6. sz. melléklet  

 



 

 

 

V.  A „Jó gyakorlat” hatásának, a referenciaintézmény tevékenységének 

elégedettségi    mérése 

 
Az elégedettségi mérőlap a 3. sz. mellékletben található.  

Feldolgozás, értékelés módja a 4.sz. mellékletben található 

 

 

VI. Partnerlista 

 

1. Közvetlen partnerek: 

 

Tanulók, szülők, óvodák, középiskolák, fenntartó önkormányzatok, Nyugat-

magyarországi Egyetem. 

 

Iskolánk kialakította a partnerek elégedettségének megismerését szolgáló módszereket, a 

tanulókat és a szülőket kérdőív segítségével, a többi közvetlen partnert interjú, beszélgetés 

formájában kérdezzük meg. 

 

2. Közvetett partnerek: 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Pedagógiai Szolgáltató Központ, Művelődési Ház, 

Őrségi Nemzeti Park, Sportegyesület, Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

 

A közvetett partnerek támogatása: 

 

Pedagógiai Szolgáltató Központ - szakmai segítségnyújtás.  

Művelődési Ház - rendezvények lebonyolítása.  

Őrségi Nemzeti Park - környezeti nevelés-oktatás segítése.  

Sportegyesület - szabadidős sportversenyek szervezése.  

Gyermekjóléti Szolgálat- szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 

gyermekek figyelemmel kísérése. 

 

Iskolánk számít a Szülői Munkaközösség segítségére, valamint az iskolai alapítványon 

keresztül segíteni akaró állampolgárok anyagi támogatására. 

Elérhetőségek az 5.sz. mellékletben található. 

 

3.Potenciális partnerek: 

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011számú pályázat Vas megyei referenciaintézmények  

A Körmendi járás nevelési és oktatási intézményei, mint szolgáltatást igénybevevők 

 

Mellékletek 


