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Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése 

A tanuló és gyermekbalesetek esetén szükséges eljárásról 

1. Tanulói balesetvédelem 

Az iskola igazgatója és az általa megbízott vezető munkatársa a VESz felelős vezetőjével 

együttműködve gondoskodik az oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremté-

séről, a diákbalesetek megelőzése érdekében az azokat előidéző okok feltárásáról és megszün-

tetéséről, továbbá a munkavédelemmel és balesetvédelemmel kapcsolatos követelmények 

érvényesítéséről. 

a. Diákok informálása, oktatása 

A diákoknak az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglal-

kozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát 

életkoruknak megfelelően oktatni kell. 

A diákokat minden év elején az első osztályfőnöki órán általános munkavédelmi, tűz- és 

balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek megtartásáért az igazgató utasítása szerint 

az osztályfőnök a felelős. 

Az oktatás elvégzését a haladási naplóban kell dokumentálni. (tanulóink oktatásáról külön 

aláírási ívet veszünk fel – az elsősök kivételével - melyet a tanév első hetében a titkárságon 

összegyűjtve az iskola megőrzi). Az első tanítási napon hiányzó tanulóval, a hiányzást követő 

első tanítási nap köteles az osztályfőnök az oktatást pótolni). A előírt elméleti oktatáson kívül 

a diákok részére a szaktantermi, laboratóriumi - program megkezdése előtt a szaktanárnak 

elméleti és gyakorlati oktatást kell tartania, melyről írásban nyilatkozatot tesz. (testnevelés, 

számítástechnika, kémia, fizika) 

Tanulmányi kirándulás, tábor szervezésénél ismertetni kell a kiránduláson, táborban érvényes 

szabályokat. 

A diákok felügyeletével megbízott tanárnak, edzőnek a sporttal kapcsolatos munkavédelmi 

oktatásnál a testnevelés oktatásra, edzésekre, tömegsport foglalkozásokra (beleértve a táboro-

zásokat is) vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

b. Tanulóbaleset 

Tanulóbaleset minden olyan baleset, amely a tanulót az idő alatt, illetőleg tevékenység során 

éri, amikor az intézmény felügyelete alatt áll. Felügyelet az intézményben: a tanuló testi 

épségének megóvásától és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, az intézménybe történő 

belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program 

részeként tartott kötelező, az intézményen kívüli foglalkozások, programok ideje alatt. (Az  

intézménybe jövet és az intézményből hazafelé menet a közterületen történt baleset nem 

tanulóbaleset.) 

c. A balesetek bejelentése 

A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a felügyeletet ellátó pedagógusnak a 

balesetet haladéktalanul jelenteni. Súlyos baleset esetén az igazgatót vagy az intézmény-

ben tartózkodó, felelős igazgató helyettest is értesíteni szükséges. 

d. Tanulóbaleset esetén a felügyeletet ellátó pedagógus feladata: 

 gondoskodni a sérült(ek) részére elsősegély nyújtásáról, és késedelem nélkül a szüksé-

ges orvosi ellátásról intézkedni (iskolaorvos, vagy ügyeletes orvos értesítése) (telefonon a 



titkárságról, a Kossuth tér 5. illetve a Pozderka u. 1 sz alatti telephelyen a tanári szobából, 

vagy mobiltelefonról); (közölni a bejelentő nevét, a sérült nevét, a bejelentés helyét, a sérülés 

természetét, a sérült pillanatnyi állapotát) 

 az ügyintézés alatt a tanulócsoport felügyeletéről az intézményben tartózkodó igazga-

tó, vagy a helyettesítési rend szerinti vezető gondoskodik. 

 a szülő vagy gondviselő értesítése és tájékoztatása a tett intézkedésekről; (telefonon a 

titkárságról), (az osztálynaplóban feltüntetett adatok alapján) 

 az erre rendszeresített „Nyilvántartás tanuló – és gyermekbalesetekről”- ben a szüksé-

ges adatokat rögzíteni a balesetvédelmi felelős (Csemány Béla) segítségével; 

 gondoskodni a baleseti helyszín – lehetőség szerint – változatlanul maradásáról a 

kivizsgálásig. 

 A baleset idején felügyeletet ellátó pedagógus tájékoztatja az iskola igazgatóját a 

körülményekről, a megtett intézkedésekről. 

2. Legitimizációs záradék 

Az SZMSZ kiegészítését a nevelőtestület és az oktató – nevelőmunkát segítő alkalmazotti kör 

megismerte és tudomásul vette. 

Aláírásával hitelesíti, a jelenléti ív alapján. 
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