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1. Általános rendelkezések 
 

 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és 

működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a 

működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok 

és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

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

információszabadságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

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

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 

 

 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján.  
Jelen módosított egybeszerkesztett szervezeti és működési szabályzatot az intézmény 

nevelőtestülete 2015. augusztus 31-i határozatával fogadta el és az intézmény vezetője hagyta 

jóvá. 

Hatálybalépésének időpontja: 2015. szeptember 1. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik 

az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. 

 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az 

intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.  
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2. Az intézmény adatai, feladat ellátási rendje 
 

2.1 Az intézmény adatai 
 

Az intézmény hivatalos neve: Törteli Szent István Király Általános Iskola 

Székhelye: 2747 Törtel, Szent István tér 2. 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Az intézmény fenntartója: Ceglédi Tankerületi Központ 

A fenntartó székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. 

Oktatási azonosítója: 032342 

Az intézmény típusa: Általános iskola 

Évfolyamok száma: 8 évfolyam (1-8. évf.) 

 

Az intézmény pedagógiai tevékenységi körébe tartozik a képesség kibontakoztató-és integrációs 

felkészítés. 

 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott 

igazgató látja el.  

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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3. Az intézmény szervezeti felépítése 
 

3.1 Az intézmény vezetője 
 

A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat, (kivéve kinevezés, munkaviszony megszüntetés) és dönt az intézmény 

működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 

hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 

gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az 

intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja.  

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:  

 az igazgató 

 igazgatóhelyettesek,  

 az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben, 

 az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi 

tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

Aláírási jogosultságok: 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.  

 

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes.  

 

Az igazgatóhelyettesekre átruházott aláírási jogkörök: 

 naplók 

 helyettesítési naplók 

 szakköri naplók 

 IPR fejlesztési tervek 

 tanmenetek 

 egyéni fejlesztési tervek 

 általános iskolai törzslapgyűjtő 

 igazolatlan hiányzások jelentési kötelezettsége a Gyermekjóléti-szolgálat, és a Járási 

Hivatalnak 

 

 

 

 



 
 

             Szervezeti és Működési Szabályzat                  Törteli Szent István Király Általános Iskola 

 7 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 

Távollétében az igazgatóhelyettes. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető 

helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali 

intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az 

igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja 

az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása 

minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását.  

 

 

3.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 
 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 az igazgatóhelyettesek 

 

 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 

munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza 

meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa 

kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint 

egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. 

Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük 

vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – 

az intézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő 

igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 

 

 

3.3 Az intézmény szervezeti felépítése 
 

Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza. 

 

 



Igazgató 

Alsós 

igazgatóhelyettes 

Felsős 

igazgatóhelyettes 

Diákönkormányzat 

vezető 

 

Alsó tagozatos  

munkaközösség-vezető 

Tanítók 

Osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

 

Osztályfőnökök 

 

Természettudományi 

munkaközösség-vezető 

 

Szaktanárok 

 

Humán munkaközösség-

vezető 

Szaktanárok 
 

Készségtárgyak 

munkaközösség-vezető 

Szaktanárok 
 

 

Pedagógiai asszisztens 

 

Gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős 

Iskolatitkár 

Rendszergazda 

Sportcsarnok gondnok 

 

Kisegítők 

Karbantartó 
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3.4 Az intézmény vezetősége 
 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 az igazgató,  

 az igazgatóhelyettesek, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői. 

 diákönkormányzat vezető, 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

 

Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. 

A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, 

hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a 

diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a 

diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

 

3.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében meghatározott 

ellenőrzési terv szerint az intézményvezető és helyettesei végzik, a szakmai munkaközösségek 

vezetőivel. 

 

3.5.1 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének az intézményben alkalmazott módszerei 

 

 

 dokumentumelemzés 

 óralátogatás 

 megfigyelés 

 beszélgetés 

 interjú 

 kérdőív 

 

3.5.2 Az ellenőrzés szempontjai 

 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

 A tanulás támogatása 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 
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 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 Kommunikációs és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az igazgató haladéktalanul 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

4. Az intézmény működési rendjét meghatározó 

dokumentumok 
 

4.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 szakmai alapdokumentum 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 a házirend 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 

 

4.1.1 A szakmai alapdokumentum 

 

A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása 

biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény szakmai 

alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 
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4.1.2 A pedagógiai program 

 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

 

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és 

oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét,
1
 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított 

tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 

– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 

értékelésének, minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik 

érvényessé.  

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra, 

működtetőre többletköltség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges. 

 

Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, nevelői szobákban 

továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor 

tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

 

 

                                                 
1
 2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 
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4.1.3 A házirend 

 

Az iskola házirendje állapítja meg a tanulói jogok gyakorlásának, és a kötelezettségek 

végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. A házirend 

előírhatja a tanulók által bevitt dolgok megőrzésének módját, elhelyezését. Megtilthatja, 

korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek 

teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét. Ha az előírt szabályokat megszegik, a 

bekövetkezett kárért az intézmény felelősség nem terheli. (Knt. 25.§ (2) és (3) bekezdés) 

 

4.1.4 Az éves munkaterv 

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be 

kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya 

az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az 

intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

 

4.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 
 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 
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4.4 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 
 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n 

 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

- a természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) 

- a tűz, 

- a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. Intézkedésre jogosult felelős vezetők:  

- igazgató, 

- igazgatóhelyettes, 

- szaktanár, 

- munkaközösség-vezető. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a Tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a Rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a Mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.  

 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket hangjelzéssel értesíteni (riasztani) kell, 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.  

A veszélyeztetett épületet a bent tartózkodó tanulócsoportoknak a Tűzriadó terv és a 

Bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.  

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezéséért, (sportudvar) valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére 

tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

o Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 

nevelőnek a tantermen kívül (pl. mosdóban, öltözőben, szertárban, stb.) tartózkodó 

gyerekekre is gondolnia kell! 

o A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

o A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja 

el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 

tanuló az épületben. 

o A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 
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Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által kijelölt szombati 

napon be kell pótolni. 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézmény szabályozását a Tűzriadó terv c. igazgatói 

utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes 

intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére 

(bombariadó terv) c. igazgatói utasítás tartalmazza. 

 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. Az 

épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 

igazgatója a felelős. 

 

 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

 

 

Bombariadó terv 

A bomba jelzése 

 Telefonon történő bejelentés alapján, 

 az iskola dolgozói, illetve tanulói jelzése alapján, 

 amennyiben a tanuló vagy az iskola dolgozói közül bárki gyanús tárgyat észlel (ketyegő, 

sípoló vagy villogó), villódzó fényt észlel, köteles azonnal értesíteni az iskola vezetését és 

a gyanús tárgy elkerítéséről, őrzéséről gondoskodni tartozik. 
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Az iskola igazgatója vagy helyettese köteles meggyőződni a talált gyanús tárgy helyzetéről, és 

az intézményben tartózkodók részére azonnal bombariadót kell elrendelni. A riasztás 

elrendelése után értesíteni kell a rendőrkapitányságot a következők szerint: 

 bejelentő neve, 

 a bejelentésre igénybe vett távbeszélő száma, 

 az intézmény pontos címe és megnevezése, 

 az intézmény területén melyik épületben (emelet, tanterem, folyosó, stb.) található a 

gyanús tárgy, 

 milyen intézkedést tett (épület kiürítése), 

 milyen hatásra lehet számítani az esetleges robbanás bekövetkezésekor (pl. a robbanás 

iránya az utcafront vagy az udvar felé eső részen határozható meg). 

 

A bombariadó elrendelése és jelzése 

Az igazgató vagy helyettesei, távollétükben bármelyik nevelő, vagy technikai dolgozó 

jogosult és köteles jelenteni, illetve elrendelni. 

 

Az intézményben tartózkodók riasztása 

 szaggatott csengőszóval, vagy 

 iskolarádión keresztül, vagy 

 gonggal történik. 

 

A riasztás észlelésekor a tanulók, illetve a dolgozók felszerelésüket hátrahagyva kötelesek 

azonnal megkezdeni a levonulást a megadott útvonalon keresztül, a tűzriadóhoz hasonlóan. 

Az intézmény területét a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni, a Sportudvarra kell 

vonulni. A tanulók felügyeletével megbízott nevelő a naplót magához véve köteles ellenőrizni, 

hogy a termet a tanulók elhagyták. Az ügyeletesek kötelesek minden termet, szobát, szociális 

helyiséget ellenőrizni, hogy nem tartózkodik-e valaki odabenn. 

 

Az energia kizárása 

Az igazgató vagy helyettese gondoskodnak az épület gáz- és villamos energiájának 

kizárásáról. 

 

A bombariadót évente legalább egyszer gyakoroltatni kell, melyet a naplóban vagy külön 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

 

 

Az intézmény mindenkori vezetője vagy a bejelentő a helyszínre érkező rendőrhatóságot 

tájékoztatja a gyanús tárgy (bomba) elhelyezkedéséről és megközelítésének módjáról. 

 

Rendfenntartás 

Minden nevelő és technikai dolgozó feladata. A tőlük elvárható módon kötelesek a 

fegyelmezett levonulást segíteni és közreműködni az esetleges pánik leküzdésében.  

Az intézmény kiürítése után a bejáratokat le kell zárni, illetve meg kell akadályozni az 

épületbe való bejutást, és az épület utcai járdájának lezárásáról is célszerű gondoskodni.  

Munkaidő után bekövetkezett eseményekről  a riasztás megtétele után értesíteni kell az 

intézmény vezetőjét és helyettesét: 
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A katasztrófa bekövetkezése esetén a műszaki mentésben (szükség esetén) ellenszolgáltatás 

nélkül életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok 

közlésével kötelesek közreműködni. 

 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár 

esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 

tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul 

kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 
 

5. Az intézmény munkarendje 
 

5.1 Az intézményvezető munkarendjének szabályozása  
 
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért 

az intézmény vezetője vagy helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető 

feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői 

helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 

 

 

5.2 A munkavállalók munkarendje 
 
Az intézmény zavartalan működése érdekében a dolgozók munkarendjét és munkaköri leírását 

a hatályos jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg.  

Minden dolgozónak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott munkatársa 

tartja. 

A vezető-helyettes tesz javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével - 

a napi munkarend összehangolt kialakítására, változására és a munkavállalók szabadságának 

kiadására. 
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5.3. A pedagógusok munkarendje 
 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a Knt. 62-63. § rögzíti.  

A törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus kötött munkaideje a 

neveléssel oktatással lekötött illetve a neveléssel oktatással le nem kötött időből áll.  

 

A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a 

pedagógusok egyenletes terhelése. 

 

A pedagógusok napi munkaidejét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettes 

állapítja meg - az intézményvezető jóváhagyásával. 

 

 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése  
A pedagógusok teljes munkaideje heti 40 óra, melyből a kötött munkaidő heti 32 óra. A 

pedagógus-munkakörben dolgozók iskolában töltött munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) a neveléssel oktatással lekötött óra (22-26)  

b) a neveléssel-oktatással le nem kötött óra (6-10)  

 

A neveléssel oktatással lekötött óraszámban ellátott feladatok az alábbiak  
a) a tanítási órák megtartása 

b) szakkörök, sportkörök  

c) felzárkóztatás, tehetségfejlesztés  

d) napközi, tanulószoba  

e) speciális ismeretek átadása  

f) szabadidős tevékenységek  

g) tanulás iskolai felkészülés segítése 

 

 

A neveléssel oktatással le nem kötött munkaidőben ellátott feladatok különösen a 

következők  
a) a tanítási órákra való felkészülés,  

b) a tanulók dolgozatainak javítása,  

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,  

e) javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása, egyéni tanrendű tanulók beszámoltatása,  

f) kísérletek összeállítása,  

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

j) felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,  

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot 

segítő feladatok) ellátása,  

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  
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p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, megőrzéskor,  

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,  

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 

Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  
 

A pedagógusok kötött munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és 

befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a tanítási 

óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való 

megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb. A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó 

munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája 

tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A 

tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

 

A tanórák (foglalkozások) elcserélését a vezetőhelyettes engedélyezi előzetes bejelentés és 

egyeztetés alapján. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem 

haladhatja meg a 12 órát.  

 

Az értekezleteket, fogadóórákat általában hétfői napokon tartjuk, ezért ezeken a napokon a 

napi átlagban 8 órásnál hosszabb, legfeljebb 12 órás munkaidőre lehet számítani.  

A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarenddel, a munkatervvel, a havi 

programokkal, illetve a helyben szokásos módon elhelyezett hirdetés útján határozza meg. 

 

A pedagógus köteles munkakezdés előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni munkaképes 

állapotban.  

A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél korábban kell érkeznie.  

 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának 

ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A tantervi anyagban való lemaradás 

elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség szerint - szakszerűen kell 

helyettesíteni. A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobájában 

kell tartani. 

A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon, az első tanítási óra megkezdése 

előtt jelezni kell az intézmény vezető-helyettesének. A táppénzes igazolásokat legkésőbb a 

táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az igazgatói irodában.  

 

 

5.4 A nem pedagógus munkavállalók munkarendje  
 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az  
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intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 

megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő 

megváltoztatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. Az 

alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön megjelenniük 

munkavégzésre képes állapotban, esetleges távolmaradásukról értesíteniük kell a 

gazdaságvezetőt. 

 

 

5.5 A tanulók munkarendje 
 
A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Házirend határozza 

meg. A házirend szabályait a nevelőtestület - az intézményvezető (igazgató) előterjesztése 

után - az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a 

pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára és az 

intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 

 

 

5.6 A tanév rendje 
 
A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. 
Az iskolában a szorgalmi idő, tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján 

kezdődik és minden év június 15-én, illetve, ha ez a nap nem munkanap, akkor a június 15-ét 

megelőző munkanapon fejeződik be. 

A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. 

 

Az iskola - a tanév rendjében meghatározottak figyelembevételével - éves munkatervet készít, 

amely tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és 

időpontokat: 

 a tanév kezdő és befejező napját, 

 a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, 

 az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 

 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 

 a vizsgák (osztályozó, javító) rendjét, 

 a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját a miniszteri rendelet keretein belül, 

 a bemutató órák és foglalkozások rendjét, 

 a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. 

 

 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi 

előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői 

értekezleten pedig a szülőkkel. A fentieket, a házirendet, a nyitvatartás és a felügyelet 

időpontjait, valamint az igazgató, az ifjúságvédelmi felelős fogadóórájának időpontját az 

intézmény bejáratánál kell elhelyezni.  
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A tanítási napok rendje 

 

Tanítási nap (Knt. 4.§ (30) bekezdés) 

Az egyes osztályokban a tanítási órák és az iskola pedagógiai programjában rögzített tanítási 

órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a 

- tanulmányi kirándulás, erdei iskola 

- környezeti nevelés, 

- kulturális (múzeumlátogatás, városnézés, színház, hangverseny), 

- sportrendezvény megtartására fordított nap, amennyiben a foglalkozási órák száma eléri a 

hármat. 

 

 

A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 
1. óra:  7.45-8.30 

2. óra:  8.45-9.30 

3. óra:  9.45-10.30 

4. óra:  10.45-11.30 

5. óra:  11.45-12.30 

6. óra : 12.45-13.30 

7. óra:  13.45-14.30 

 
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező 

tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt 

szervezhetők. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. 

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai 

jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák 

megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező 

orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és 

módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

Az óraközi szünetek rendjét pedagógusok felügyelik.  
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5.7Az osztályozó vizsga rendje 
 
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

 

5.8 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  

 
Az iskola szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig 7.00 órától 17.00 óráig tart 

nyitva. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti 

kérelmek alapján. 

Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az 

intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt 

egyébként zárva kell tartani! Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. 

 
Biztonsági rendszabályok 

 
Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület kapuját és főbejáratát a portás 

nyitvatartási időben is köteles zárva tartani. Vagyonvédelmi okból ugyancsak zárva kell 

tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, 

tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket. 

Az ügyeletes feladata, hogy a bejárat zárva legyen, hogy illetéktelen személyek azokon át ne 

juthassanak az intézmény területére.  

A bezárt termek kulcsát a tanári szobába kell leadni. 

Az osztálytermeket a pedagógusok kötelesek nyitni és zárni. 

A szaktantermeket a tanítási órát tartó szaktanár nyitja és zárja.  

A tantermek zárását tanítási idő után a kisegítők, az épület nyitvatartási ideje után a délutános 

kisegítők ellenőrzik, akiknek feladata az iskola riasztójának bekapcsolása. 

 

Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem az iskola dolgozói 

Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 7.30 órától 16.00 óráig tartja nyitva 

irodáit. 
Idegenek az épületekbe csak a portás kellő tájékoztatása után léphetnek be.  

 

 

 



 
 

             Szervezeti és Működési Szabályzat                  Törteli Szent István Király Általános Iskola 

 22 

A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját. A meghívott 

vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről az ügyeletes értesíti a vendéglátót. 

 

 

Az iskola épületében azon helyiségekben, amelyekben a tanulók nevelése és oktatása folyik (a 

tantermek, épületen belüli helyiségek), különös védelmet kell biztosítani: 

 - a gyermekek testi épségéért, 

 - zavartalan nevelő-oktató munkáért, 

 - az intézményi vagyon és állagának megóvásáért. 

 

Tanítási időben, az iskola munkarendje szerint, ezen helyiségekbe külső  személyek csak az  

igazgató, vagy távollétében a helyettese engedélyével léphetnek be különösen indokolt 

esetben.  

A szülők a gyermekeket az iskola épületén kívül, illetve a bejárati előtérben várhatják. 

Ügynökök, árusok az épületben nem folytathatnak kereskedelmi tevékenységet (kivétel: 

tankönyv, könyv, oktatási eszköz). 

 
Az iskola igazgatója, vagy helyettese munkarendjük alapján minden esetben fogadhatnak 

irodájukban az intézménnyel nem jogviszonyban álló személyeket 

A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak 

kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.  

 

 

5.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

 
Az iskolaépületet névtáblával és a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki 

kell tűzni a nemzeti lobogót. Az osztálytermekben és szaktantermekben a Magyar Köztársaság 

címerét és iskolánk névadójának Szent István királynak a képét ki kell helyezni. 

 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályokat betartani, 

 a közösségi tulajdont védeni, állapotát megőrizni, 

 az iskola rendjét, tisztaságát megőrizni, 

 az energiafelhasználással takarékoskodni, 

 

A helyiségek használata 

 
Az alkalmazottak helyiséghasználata 

 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és oly módon 

használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény 

egyéb feladatainak ellátását.  

Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola 

helyiségeit, ezt az igazgatótól írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának 

megjelölésével. 
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A tanulók helyiséghasználata 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit tanítási időben és azután 

is csak pedagógusi felügyelettel használhatják.  

A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, 

kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy 

engedélyezett diákkör keretében tartózkodhat az iskolában a házirend betartásával. 

 

A szaktantermek használati rendje 

 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, tornaterem - jól látható helyen - 

külön helyiséghasználati rendet kell kifüggeszteni. 

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető 

hagyja jóvá. 

A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza: 

 - a szaktanterem típusa, neve, 

 - a terem felelősének neve és beosztása, 

 - a helyiségben tartózkodás rendje, 

 - a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása, 

 - a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (számítástechnika terem, stb.) 

használatához. 

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit szabadon használhatja.  

 

A berendezések használata 

 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit nem lehet elvinni 

abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok 

(székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (szertáros pedagógus, 

osztályfőnök) engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - 

oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések, számítógépek, stb. - csak a használati 

utasítás betartásával engedélyezett. 

Ha a dolgozó kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell 

kérvényeznie. 

A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell 

aláírnia. A kiviteli engedély csak az igazgató aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell 

tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egy 

példányát az igazgatói irodába kell leadni és iktatni, másik példánya a kölcsönkérőnél marad. 

A berendezés visszaszolgáltatásakor az igazgatónak meg kell semmisítenie a leadott példányt. 

 

Karbantartás és kártérítés 

 
Az igazgató a felelős a tantermek, szaktantermek, tornaterem és más helyiségek balesetmentes 

használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért. 
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Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a igazgató tudomására hozni. A 

hibás eszközöket le kell adni az iskolatitkárnak a hiba megjelölésével. Újbóli 

használatbavételről a iskolatitkár ad tájékoztatást. 

A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a 

károkozónak meg kell téríteni. A tanuló által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt 

értesíteni. Az igazgató feladata a kár felmérése, és a kártérítés a szülővel, gondviselővel 

történő rendeztetése. Ha a kártérítésre való felhívás eredménytelen, az iskola bírósági pert 

indíthat a tanuló gondviselője ellen. 

 

 

5.10 A szabadság kiadásának elvei 
 
A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A szabadság kiadása nem veszélyeztetheti 

az iskola szakszerű és törvényes működését. A pedagógusok alap- és pótszabadságát 

elsősorban az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetben kell biztosítani.  

A szabadságon nem tartózkodó pedagógusoknak naponta 4 órát kell az iskolában tartózkodni 

ügyviteli, szakmai feladatok ellátásával. Ezek teljesítését az igazgató otthoni munkavégzéssel 

is engedélyezheti.  

Indokolt esetben – hozzátartozó betegsége, egyéni szociális problémák, szakmai képzés, 

külföldi út, stb. – szorgalmi időben is engedélyezhető szabadság a pedagógus részére, 

amennyiben a szakszerű helyettesítés megoldható. 

 

 

5.11 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  
Nkt.69. (2) j; 25.§ (5) 

Az egészségügyi prevenció rendje 

 

A védőnő fogadja a gyermekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban minden héten 

meghatározott időpontban az orvosi szobában. Rendszeresen tart tisztasági szűrővizsgálatokat 

az osztályokban. 

 

Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályban rögzített megelőző orvosi intézkedéseket és 

szűrővizsgálatokat tartalmazza. 

Az iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: 

- a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, 

- a könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, 

- a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése, 

- színlátás és látásélesség vizsgálat, 

- vérnyomás ellenőrzés 

- alkalmassági vizsgálatok végzése, 

- a tornaterem és a mosdó helyiségek (WC-k) egészségügyi ellenőrzése, 

- fogászati kezelés. 
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A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszervezni, 

hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja. 

 

Foglalkozás-egészségügyi ellátás 

 
A foglalkozás-egészségügyi ellátás minden dolgozó részére biztosított. 

 

A testi nevelés és a könnyített testnevelés rendje 

 

Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak iskolaorvos mentheti fel, 

szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárának átadni.  

A tanulók egy részének egészségi állapota indokolja, hogy az iskolaorvos könnyített- 

foglalkozást írjon elő számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz 

ugyan az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától 

függően - nem kell végrehajtania. 

Ezen kívül heti 2 órában biztosítunk könnyített testnevelés órát a rászorulóknak. 

 

Az egészséges életmódra nevelés 

 
A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi 

felvilágosítást. Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges 

életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. 

Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól 

(dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelően 

tájékozódhassanak. 

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges konkrét előírásokat 

az iskola Házirendje tartalmazza. 

 

 

5.12. A dohányzással kapcsolatos előírások 

 
A nemdohányzók védelméről szóló 2011. évi XLI. törvény módosításának megfelelően az 

intézmény munkavállalói és az intézményben tartózkodó vendégek, szülők, kísérők számára a 

dohányzás tilos az iskola épületében, udvarán és a bejáratok előtti 5 méter sugarú 

területrészen. Ennek betartásáért, végrehajtásáért az intézmény vezetője felelős. A törvény 

megismerését, annak intézményben történő betartásának szabályait a dolgozók számára 

igazgatói utasítás tartalmazza. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai 

rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, 

kísérőt, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése 

szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be.  
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5.13. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 
Az Nkt. 69.§ 2. (g) bekezdése alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 

kell meghatározni a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, a nevelési-oktatási 

intézmény vezetőinek, pedagógusainak, illetve más alkalmazottainak feladatait. 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

 

A vezetők feladatai 

 

Az intézményvezető felelős a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányításáért. A 

pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és 

tartalmát dokumentálni kell, az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal 

igazolják. 

Az oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével kapcsolatosan 

köteles rendszeres munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét tartani az intézmény területén. 

Amennyiben a szemlén feltárt hiányosságokat saját hatáskörében megszüntetni nem tudja, 

köteles azonnal értesíteni a fenntartó szervezetet.  

A közvetlen balesetveszéllyel fenyegető hiányosság megszüntetéséig az adott területen, 

helyiségben az oktatómunkát felfüggesztheti, a fenntartószervezet egyidejű értesítése mellett. 

 

 

A pedagógusok feladatai 

 

A pedagógus alapvető feladata, hogy a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismeretek 

tárgyilagos, többoldalú közvetítésén túlmenően köteles aktívan közreműködni a rábízott 

tanulók nevelésének és oktatásának egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésében. 

Amennyiben munkája során közvetlen balesetveszélyt észlel, köteles azt haladéktalanul 

jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének.  

A veszély elhárításáról a tőle elvárható módon azonnal köteles intézkedni és meg kell 

akadályoznia azt, hogy a veszélyeztetett területre bárki beléphessen. 

Munkája végzése során köteles alkalmazni a rendelkezésre álló egyéni és kollektív 

védőeszközöket. 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a 

rendelkezéseit. 

 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti 

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal  
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betartatni. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az 

egészségük és a testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon 

tilos és elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a 

balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal, következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, táborozások, stb.) előtt, 

 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók 

figyelmét. 

 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó 

nevelők baleset-megelőzési feladatait a munkavédelmi szabályzat tartalmazza.  

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen végzi. A munkavédelmi szemlék 

tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a 

munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

 

 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

 ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

szüntetnie, 

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

igazgatójának. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

teheti, 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. 

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést ki kell vizsgálnia az iskola igazgatójának.  

A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okot 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. 

 

 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján 

 

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három 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 példányát pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). 

A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A balesetek nyilvántartását és a  
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kormányhivatalnak történő megküldését az igazgatóhelyettes végzi digitális rendszer 

alkalmazásával.  

 

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

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 

Az iskolai nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.  

 

 

5.13. A mindennapos testnevelés szervezése 
 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

Minden osztályban (a 2012-2013-as tanévtől felmenő rendszerben) megszervezzük a 

mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti 

két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 

 Biztosítjuk a könnyített testnevelést azoknak a tanulóknak akiknek szakorvosi 

vélemény alapján az egészségi állapota indokolja. A könnyített testnevelés órát – 

lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban szervezzük meg. Külön 

foglalkozás keretében a könnyített testnevelés órát úgy biztosítjuk, hogy a 

mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.  

 

A mindennapos testmozgás formái: 

 

Az iskola a tanulók számára a mindennapos testedzést a kötelező heti tanórai testnevelés órán 

és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja.  

 

 

A délutáni sportfoglalkozásokat az ISK keretében ( kézilabda és labdarúgás sportágakban ) 

szervezzük meg sportágak szerint létrehozott csoportonként a rendeletben előírt 2 óra 

időtartamban. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.  
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A sportfoglalkozások megtartásához szükséges óraszámot a kötelező órák keretéből oldjuk 

meg. 

Biztosítunk tanulóinknak korcsoportonként délutáni foglalkozás keretében tánc szakkört, alsó 

tagozaton kölyökatlétikai foglalkozásokat. 

 

 

5.14. Az iskolai sportkör valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás 

formája és rendje 
 

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve. 

Az ISK külön működési szabályzattal rendelkezik. 

Az iskola biztosítja az iskolai sportkörök formáit és feltételeit. Az iskolai sportkörrel a 

kapcsolatot az igazgató tartja, aki a sportkör vezetőjével havi rendszerességgel áttekinti a 

sportkör előtt álló feladatokat, a sportkör tervezett rendezvényeit, egyeztetik a rendezvények 

helyét, időpontját, stb. Minden tanév elején áttekintik a sportkör működésének feltételeit, a 

sportkör működéséhez biztosított időkereteket, a sportkör programjának tervezetét. A 

diáksportkör elnöke a tanév végén beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről 

listát készít, amelyet az iskola vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az 

iskola weblapján. Egyebekben a diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az 

intézmény vezetője.  

 

 

5.15. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 
 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei 

rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell 

vezetni. 

 

A napközis foglalkozások 

 

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni ellátását.  

A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni. 

A napközi otthon működési rendjét az iskola házirendje rögzíti. 

A napközis tanulók házirendje az iskolai házirend részét képezi. Napközis foglalkozásról való 

eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján engedélyezhető. 

Rendkívül indokolt esetben - szülői kérés nélkül - eltávozásra csak az igazgató vagy helyettese 

adhat engedélyt. 

 

A napközis foglalkozásokra való felvétel elve: 

A napközi otthonba minden év augusztusában a tankönyvvásárlás alkalmával írásban kell 

jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközibe történő 

felvételét. 

A felvétel elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók: 

 - akiknek felügyeletük nem megoldott, 
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 - állami gondozottak, 

 - rossz szociális körülmények között élnek. 

 

Tanulószoba 

A napközibe járhatnak tanulószobát igénylő tanulók is, akik nem étkeznek, csak a tanulási 

foglalkozáson vesznek részt. Az ő érkezésük és távozásuk módját a szülővel egyeztetjük és a 

naplóban nyilvántartjuk. 

Tanulószobára csak azok a diákok járhatnak, akik betartják annak rendjét, nem zavarják 

társaikat a tanulásban. 

A tanulószobára augusztusban kell jelentkezni a szülő által aláírt beiratkozási lappal. 

 

Szakkörök 

A különböző szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően indítja az iskola. 

Célja: a tanulók képességeinek fejlesztése, tehetséggondozás. 

Csoportlétszám: min. 10-15 fő 

A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg.  

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a 

látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör 

működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi 

osztályzatában. 

 

Előkészítő foglalkozások 

A továbbtanulásra előkészítő foglalkozások a szülői és tanulói igények függvényében 7-8. 

évfolyamon tanulók részére szervezhetők, matematika, magyar nyelv-és irodalom, idegen 

nyelv tantárgyakból. 

 

A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az 

igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.  

 

 

Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) 

A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás.  

A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja.  

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik 

alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. 

 

 

Énekkar 

Az iskola énekkara a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az énekkar 

célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése 

és színpadképes közösségi produkciók létrehozása. Vezetője az igazgató által megbízott 

kórusvezető tanár.  

Az énekkar biztosítja az iskola ünnepélyek és rendezvények zenei programját. 
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Irodalmi színpad 

Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biztosítása, produkciók 

készítése az iskola és a község kulturális rendezvényeire, emlékműsorok előadása nemzeti 

ünnepeink alkalmából.  

 

Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a 

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a 

házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek 

megjelenni.  

 

Nyolcadik osztályosok klubja 

A klub foglalkozásai szórakozási, kulturális, ismeretszerző lehetőséget nyújtanak a végzős 

diákjaink számára havonta egy alkalommal. A programot a mindenkori nyolcadikos 

osztályfőnökök szervezik, és biztosítják a felügyeletet. 

 

Sportkörök 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 

megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő 

tanárok. 

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sport (kosárlabda, kézilabda, röplabda, 

labdarúgás) foglalkozásokon, versenyeken való részvételre. 

A mindennapos testedzéseket a tanítók és testnevelő tanárok a tornatermi beosztás alapján 

végzik. 

A könyvtár 

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 

érdekében iskolai könyvtár működik.  

Az iskolai könyvtár a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon a nyitvatartási időben áll a 

tanulók, pedagógusok és az intézményben dolgozók rendelkezésére.  

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók 

és azok csoportjai.  

 

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 

 

 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól, azok elérésének segítése. 

 

A könyvtár szolgáltatásait azon iskolai dolgozók és tanulók vehetik igénybe díjtalanul, akik 

tanulói vagy munkavállalói jogviszonyban állnak az intézménnyel. A könyvek és folyóiratok, 

valamint egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik. 
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A könyvtári teendőket könyvtáros látja el. Az iskolai könyvtár működéséért, a könyvtárral 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros tanár a felelős. A könyvtáros tanár részletes 

feladatait munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A könyvtári foglalkozásokat a nevelők tanmeneteiben kell feltüntetni. 

 

A könyvtár kölcsönzési forgalmáról és a foglalkozásokról munkanaplót kell vezetni, s annak 

alapján kell statisztikai jelentést adni. 

 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 

okozott gondatlan vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot 

az előírt határidőre nem hozza vissza, köteles egy kifogástalan példánnyal, vagy a könyvtár 

által meghatározott más művel pótolni. 

 

Versenyek és bajnokságok 

A diákok tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való részvétele 

kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézményi, térségi, megyei és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.  

 

Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek 

lebonyolításukért. A szervezést a vezető-helyettesek irányítják.  

 

 

 

A versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és 

az igazgatóhelyettes a felelősek. 

 

Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolai programokat 

szervez, melynek célja a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és 

kulturális örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése.  

 

A kirándulások az iskola munkaterve alapján szorgalmi időben egy napra szervezhetők.  

A kirándulás tervezetét írásban kell leadni az igazgatóhelyettesnek, melynek tartalmaznia kell 

a program megnevezését, helyét, indulás és érkezés várható idejét, a tanulók névsorát, és a 

kísérő pedagógusok nevét. 

 

A tanulmányi kirándulásokat, az erdei iskolai programokat az adott osztály osztályfőnöki 

tanmenetében kell tervezni. Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni 

a szervezési kérdéseket és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás, erdei iskola várható 

költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a várható 

költségek vállalásáról. 
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A tanuló szociális helyzetétől, tanulmányi eredményétől függően a kirándulás költségeihez az 

iskola alapítványa hozzájárulhat. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni. 

A kiránduláshoz, erdei iskolai programhoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, 

amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges (10 tanulónként 1 fő). 

Gondoskodni kell elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről, s az előzetes balesetvédelmi 

oktatásról is. 

 

A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos 

külföldi utazáshoz, melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos 

rendezvény, az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén szülő, 

csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt az 

igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi 

tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, kísérő tanárok 

nevét, a várható költségeket. 

 

Kulturális intézmények látogatása 

Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a 

tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok 

számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye szükséges. Szervezésért 

felelősek az osztályfőnökök és a szabadidő-szervező.  

Iskolai szintű rendezvények szervezői: szabadidő-szervező, DÖK; kisebb csoportok, osztályok 

részére: osztályfőnökök, tanítók, tanárok. 

 

SNI tanulók nevelésének, oktatásának segítését szolgáló tevékenységek 

Iskolánk befogadó intézmény vállalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását 

 tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 

 érzékszervi fogyatékos (hallássérült) 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátását 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 

mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján 

szervezzük meg. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 

terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint. 

A foglalkozások célja 

A fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek 

kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülés-specifikus szempontú támogatása 

(integrálása). 

 
Logopédiai ellátás  

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési 

zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság, 

mely tünetek együtt tanulásbeli akadályozottságot is kiválthatnak. 

 

A logopédiai egyéni és csoportos terápiát -szakszolgálati feladatellátás keretében- logopédus 

gyógypedagógiai tanár végzi iskolánkban. 

 

Fejlesztő foglalkozások 

A rászoruló tanulók részére és a BTMN tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, 

hogy behozhassák a lemaradásukat. Ezeket a foglalkozásokat a délelőtti és a délutáni tanítási 

időben szervezzük.  

A fejlesztő órákat megfelelő szakvizsgával rendelkező pedagógus tartja, munkájához egyéni 

fejlesztési tervet készít. 

 



 
 

             Szervezeti és Működési Szabályzat                  Törteli Szent István Király Általános Iskola 

 35 

 

6. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai 

munkaközösségei 
 

6.1 Az intézmény nevelőtestülete 

 
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési – 

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az informatikát 

tanító pedagógus munkája támogatására egy laptopot kap az iskolában történő használatra.  

Az intézményvezető döntése szerint az informatikát kiemelkedő szinten hasznosító további 

pedagógusok is kaphatnak laptopot. Ezeket a számítógépeket az iskolában kell tartani és 

használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a laptopokat a pedagógusok 

otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a tanári laptopok és más informatikai 

eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen, eseményen, 

kulturális műsorban történő használatakor.  

 

6.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 
 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy 

(hitelesítő) ír alá. 

 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak  
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megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 

osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 

szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 

problémáinak megtárgyalása céljából.  

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az 

igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek. 

 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró 

értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév 

végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a 

nevelőtestület.  

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést. 

 

 

6.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 
 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget 

adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 

alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a 

gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt 

vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az iskolai 

háziversenyek megszervezésében. 

 

A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb 

öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre.  

 

Az intézményben öt munkaközösség működik: 

 Alsós munkaközösség 

 Osztályfőnöki munkaközösség 

 Humán munkaközösség 

 Természettudományi munkaközösség 

 Készségtárgyak munkaközössége 

 

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a 

pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az  
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intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a félévi és tanév végi értékelő értekezlet előtt a 

munkaközösség munkájáról. 

 

 

6.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 
A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 

 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a 

munkaközösség-vezetőket félévente beszámoltatja. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a térségi, 

megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának 

fejlesztése céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó, javító vizsgák anyagát. 

 Összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert. 

 Koordinálja az iskolai rendezvények, versenyek, tanulmányi kirándulások tervét. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai hallgatók 

szakirányításának ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját. 

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 
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 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 

egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai 

A nevelőtestület a Knt. 71.§-ában meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségre 

ruházza át alábbi jogköreit: 

 a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása 

 a taneszközök, tankönyvek kiválasztás 

 továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel 

 jutalmazásra, kitüntetésre, fizetésemelésre való javaslattétel 

 a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése 

 a szakmai munkaközösség-vezető munkájának véleményezése 

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására, projekt tervek készítésére, 

megvalósítására munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése 

alapján. 

Amennyiben az alkalmai munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatni kell a 

nevelőtestületet. 

Az alkalmi csoport tagjait a nevelőtestület javasolja, és az igazgató bízza meg. 

 

A továbbtanulók jelentkezési lapjainak előkészítése a mindenkori 8. osztályos osztályfőnök, 

valamint a felsős igazgatóhelyettes feladata. 
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7. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és 

rendje 
 

7.1 Az iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

7.2 A munkavállalói közösség 

 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői munkaközösség, 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

7.3 A szülői munkaközösség 
 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzMK).  

 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának 

megállapítása. 

 

Az SzMK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzMK véleményének a 

jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

 

7.4 Az intézményi tanács 
 

Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, 

az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető 

fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben 

véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint.  

Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős.  

Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli 

az iskolával való kapcsolattartás során.  

Az igazgató évenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola 

működéséről.  
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Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi 

pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről 

készített jegyzőkönyvet.  

Az intézményi tanács képviselőit meg kell hívni a tanévzáró értekezletre.  

Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a 

nevelőtestület értekezleteire is meghívható.  

 

 

7.5 A diákönkormányzat 
 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb 

ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben 

meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 

nappal nyilvánosságra kell hozni.  

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja.  

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 a házirend elfogadása előtt 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
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A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás 

A DÖK munkáját segítő nevelőt a DÖK vezetőségének javaslata alapján a nevelőtestület 

egyetértésével az igazgató bízza meg. Az iskolai diákönkormányzat megbízottja képviseli a 

tanulók közösségét az iskolavezetőségi, a nevelőtestületi, valamint a szülői szervezeti 

értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. 

A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kérdéseikkel közvetlenül is felkereshetik az 

intézmény vezetőjét. Az intézményvezető fogadóórájának időpontja tanévenként változik. Az 

adott tanév intézményvezetői fogadóóráját az intézmény munkaterve tartalmazza. 

 

 

7.6 Az osztályközösségek 
 

Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 

osztályközösséget alkotnak.  

Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott.  

Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt – az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg minden tanév 

júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja.  

 

Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
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 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az 

osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

7.7 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 
Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az 

osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

 

Tanári fogadónapok 

Évente kétszer (november és április hónapokban) az éves munkatervben meghatározott napon 

17-18 óráig várjuk a szülőket az iskolába. A fogadónapon minden pedagógusnak (óraadónak 

is) részt kell vennie. A távolmaradást indokolt esetben az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettesek engedélyezhetik előzetes kérelem alapján. 

 

Tanári fogadóóra 

Minden tanárnak meg kell jelölnie egy tanórát, amelyben hetente fogadni tudja a szülőket. Az 

igazgatóhelyettes az időpontokat közzéteszi az iskola honlapján. A tanulók a tájékoztató 

füzetbe beírják az őket tanító nevelők fogadórájának időpontját. 

 

A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az 

intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórákon kívül is találkozni 

szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett 

pedagógussal. 

 

Telefonon történő elérhetőség, azonnali intézkedés érdekében 

 

 

A szülők írásbeli tájékoztatása 

Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásos tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel 

ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük 

magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. 

 

Írásban tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges 

aktuális információkról is: 

 tankönyvrendelés, 

 napközibe való felvétel, 

 választható tantárgyak, 

 szociális juttatások, támogatások igénylése, stb. 

 

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is feltüntetni, 

azt dátummal és kézjeggyel ellátni: a szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés 

eredményét a feladat kiosztása napján.  
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Az osztályfőnökök kéthavonta ellenőrzik az osztálynapló és a tájékoztató füzet 

érdemjegyeinek azonosságát, és pótolják a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket. Ha a  

 

 

 

tanuló tájékoztató füzete, ellenőrzője hiányzik, ezt a feljegyzési füzetbe dátummal és 

kézjeggyel ellátva kell bejegyezni. 

 

Az osztályfőnökök indokolt esetben írásban értesítik a szülőket a tanulók előmeneteléről, 

magatartásáról és szorgalmáról. 

 

A tanulók szüleitől írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni minden olyan intézményi döntésben, 

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.  

A döntés meghozatalához a szülők 50%+1 fő egyetértő nyilatkozata szükséges. 

 

 

A diákok tájékoztatása  

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat szóbeli feleletnél 

azonnal köteles ismertetni a tanulóval. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két 

héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

 

A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább havi egy jegy 

szüksége. A heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, de itt is szükséges a félévenkénti három 

osztályzat megléte a tanuló lezárásához.  

Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik.  

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel 

vagy néhány tanítási órával (az adott tárgyból) a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy 

napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk.  

 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő 

döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság 

tudomására hozni. 

 

Az iskola tanulóközösségének az iskolagyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. Az igazgató 

és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a diákokkal. 

Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

Az iskolagyűlés nyilvános, azon bármely tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.  

Az iskolagyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében 

meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell 

iskolagyűlést tartani. 

Az iskolagyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzat vezetők beszámolnak az előző 

iskolagyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. 

Rendkívüli iskolagyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola 

igazgatója kezdeményezi. 
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Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 alapító okirat, 

 pedagógiai program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, 

illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító 

okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – 

munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet 

minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges 

változásakor átadjuk. 

 

 

7.8 A külső kapcsolatok rendszere és formája 
 

Az intézményt külső kapcsolataiban az iskola igazgatója képviseli. Az intézményvezető e 

feladatát megoszthatja, átadhatja közvetlen munkatársainak 

 

Kapcsolat a fenntartóval, működtetővel 
 

Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő 

területekre terjed ki:  

- az intézmény szakmai működtetése,  

- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése,  

- az intézmény nevének megállapítására,  

- a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési programjának 

jóváhagyására,  

- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a tanuló-balesetek 

megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint  

- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére,  

- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.  

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái:  

- szóbeli tájékoztatás 

- írásbeli beszámoló adása,  

- dokumentum átadás jóváhagyás céljából,  

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, szakmai fórumon való részvétel, 
 

Kapcsolat a Tulipán Óvodával 

Az óvodával jó kapcsolatra törekszünk a gyermekek minél probléma mentesebb 

iskolakezdésének érdekében. Együttműködésünkre jellemző a kölcsönös nyitottság, 

érdeklődés és bizalom. Amely hozzájárul egymás nevelési céljainak, programjának 

megismeréséhez, összehangolásához. 

Az iskolakezdés zavartalansága érdekében teszünk eleget a következő feladatoknak: 

 Az első osztályt indító tanító nénik látogatása a nagycsoportokban.(foglalkozások 

megtekintése). 

 Ismerkedés a gyermekekkel. 

http://www.kir.hu/
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 Információcsere az óvónőkkel a gyermekek fejlettségi szintjéről. 

 Közös szülői értekezlet szervezése az iskolában, ahol a leendő elsős tanítók 

ismerkednek a szülőkkel, felvázolják nevelési elveiket, ismertetik módszereiket, az 

iskola igazgatója tájékoztatást nyújt az intézmény programjáról, életéről. 

 A nagycsoportos gyerekek ismerkedése az iskolával : az első osztályosok tanóráján 

való részvétellel, valamint az „Iskolába csalogató” délutáni foglalkozásokon, ahol 

megismerkedhetnek a leendő tanítóikkal. 

 A két nevelőtestület tagjainak aktív kapcsolattartása, információcsere a gyerekekről 

közös munkaközösségi megbeszélések tartása 

 Az óvónők figyelemmel kísérik az első osztályosok beilleszkedését, fejlődését, 

meglátogatják őket tanítási órán. 

 Közös programok szervezése: Iskolába csalogató, óvodai búcsú, a népmese napja, 

tanévnyitó ünnepségek. 

 

Kapcsolat a középfokú oktatási intézményekkel 

 
A középiskolai átmenetet segítik iskolánk és a középiskolák közös rendezvényei: 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

 Pályaválasztási kiállítás 

 Nyílt napok 

 A középiskolák félévente tájékoztatást adnak az iskolánkból bekerült tanulók 

eredményeiről. 

Célunk, hogy minél több HHH diák jusson be érettségit adó középiskolába. 

 

Kapcsolat a Déryné Művelődései Központtal  

 
Tanulóink szívesen veszik igénybe a művelődési ház és a könyvtár által nyújtott 

lehetőségeket.. Örömmel járnak gyermekeink a rendhagyó könyvtári órákra, kézműves 

foglalkozásokra. 

Iskolai rendezvények, vetélkedők (szavaló-és prózamondó verseny) esztétikus, méltó 

helyszíne a könyvtár, a Malom épülete. 

Évente több alkalommal adnak tanulóink műsort a művelődési központ különböző 

rendezvényein. (Nyugdíjas Klub ünnepségei, Községi Kiskarácsony, Szüreti fesztivál) 

 

Kapcsolat az egyházakkal 

 

A szülői és tanulói kéréseknek megfelelően biztosítjuk a katolikus és református 

hittanóráknak a tantermet a délelőtti tanítási órákhoz kapcsolódóan. Együttműködő, jó 

kapcsolatot alakítottunk ki mind két felekezet hitoktatójával. 

 

Kapcsolat az iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel 

 

A védőnők rendszeres higiéniai-és egészségügyi szűrővizsgálatokat, heti rendszerességgel 

fogadóórát tartanak. 

 

Az igazgató a tanulók egészségi állapotának megóvásáért rendszeres kapcsolatot tart fenn az 

iskolaorvossal, fogorvossal, védőnővel, s segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres 

egészségügyi szűrővizsgálatát. 
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Kapcsolat a szakszolgálatokkal 

 

Cél: A speciális segítségnyújtás időben történjen, szakember bevonásával, egyéni 

fejlesztéssel. 

A nevelő bizonyos megfigyelési időszak után, vagy a szülő kérésére pedagógiai vélemény 

melléklettel, vizsgálati kérő lappal kezdeményezi a pedagógiai, pszichológiai vizsgálatot, 

logopédiai szűrést. 

A Nevelési Tanácsadó javaslatára szakértői vizsgálatkérő lappal továbbküldi a gyermek 

anyagát. 

Ezt követően kiemelten kezelve kerül a gyermek logopédiai terápiára, más fogyatékosság 

esetén egyéni fejlesztő foglalkozásra. Iskolánkban minden tanuló számára integrált oktatást 

biztosítunk. 

Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, kontrollvizsgálatra küldjük az érintett 

tanulókat. 

 

Kapcsolat a Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálattal 

 

Cél: A gyermek problémáit minél korábban felismerni, és minél hatékonyabban kezelni, 

megelőzve súlyosabbá válásukat. Lényeges, hogy a felderített eset után a jelzés időben 

kerüljön a megfelelő segítő szervezethez. 

 

Az igazgató feladata, hogy megfelelő gyermekvédelmi szemléletet alakítson ki az iskolában, a 

gyermekvédelmi munkát folyamatosan ellenőrizze és értékelje. 

Az osztályfőnököknek kiemelkedő szerepük van a problémás gyermekek folyamatos 

figyelemmel kísérésében. Konzultál a gyermekvédelmi felelőssel. 

 

Kapcsolat a roma önkormányzattal 

 

Cél: 

 A kisebbségi önkormányzat bevonása az intézmény munkájába. 

 Párbeszéd a többség és a kisebbség között.  

 A gyermekek identitás tudatának erősítése. 

 Egymás kultúrájának tiszteletben tartás, nyitottság és elfogadás. 

 Saját eszközeikkel ők is segítsék az integrációs program sikerét. 

Feladatok: 

 A kisebbségi önkormányzattal megismertetni az iskola integrációs programját. 

 Esetmegbeszélések szükség szerint tanulókról, családokról. 

 Bevonjuk őket a közös munkába, ha az integrációs oktatásban résztvevő roma 

tanulóval probléma van, közösen oldjuk meg azt. 

 A lehetőségekhez mérten segítségadás a rászoruló családoknak, például: iskolai 

tanszerek, felszerelések pótlása. 

 Minden esetben meghívjuk a kisebbségi önkormányzat képviselőit: iskolai 

rendezvényekre, művészeti bemutatókra, fórumokra, bemutató órákra, napközis 

foglalkozásokra, családlátogatásokra. 

 Környezettanulmányok elkészítésében segítségüket kérjük. 

 Együttműködési megállapodás alapján végezzük közös tevékenységeinket. 
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Kapcsolat a civil szervezetekkel, iskolai alapítvánnyal 

 

 Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület 

 Törteli Gazdák Vendégváró Egyesülete 

 Nőegyesület 

 Törteli Ipartestület 

 Törtel Művelődéséért Alapítvány  

 Törtel Jobbításáért Alapítvány  

 Törteli Általános Iskoláért Alapítvány 

 

Diákjaink a felnőtt élet szerepeire való felkészítését jól szolgálja a település 

ipartestületével, civil szervezeteivel a program során kialakított jó kapcsolat – a vállalkozók 

segítségével tapasztalatot szereznek, bepillantást nyernek egy általuk még nem ismert világba. 

Szabadidős programok, sportrendezvények szervezésével, kirándulások, táborok 

támogatásával, eszközvásárlással, versenyek nevezési díjának, jutalmazások anyagi 

biztosításával járulnak hozzá nevelő-oktató munkánkhoz.  
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8. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 
 

8.1 A tanulói hiányzás igazolása 

 
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
 

a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a 

rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.). 

 

Az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén 

behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell 

venni. 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az 

igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély 

megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az 

osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló 

tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  

 

Azoknak a tanulóknak a hiányzásait igazoltnak kell tekinteni, akik tanulmányi és 

sportversenyeken az iskolát képviselik. A versenyen való részvételt a naplóban kell rögzíteni. 

 

A középiskolák által szervezett nyílt napon egy tanuló három intézmény által szervezett nyílt 

napon vehet részt. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban. 
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8.2 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  
 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

 

Tanköteles tanuló esetében: 

 

Első igazolatlan óra után:  

 napló adatai révén a szülő értesítése  

 ha az értesítés eredménytelen maradt, és a tanuló ismét igazolatlanul mulaszt, az iskola 

a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

10 óra igazolatlan hiányzás elérésekor: 

 iskolaigazgató értesíti a Járási Gyámhivatalt és a Gyermekjóléti Szolgálatot, 

 a Gyermekjóléti Szolgálat az iskola bevonásával intézkedési tervet készít, a 

mulasztás okának feltárására figyelemmel, meghatározza a tanulót veszélyeztető, 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. 

 

30 óra igazolatlan hiányzás elérésekor: 

 iskola értesíti a Járási Kormányhivatalt és a Gyermekjóléti Szolgálatot, amely 

közreműködik a tanuló szüleinek tájékoztatásában. 

 

50 óra igazolatlan tanítási óra elérésekor 

 az iskola haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot, azaz a Járási Hivatal Járási Gyámhivatalát.  

 

Az értesítésben jelezni kell: 

 mely tanítási napokon hiányzott a tanuló, 

 hány órát hiányzott az adott tanítási napon. 

 

Az iskola egyidejűleg értesíti a tanuló szüleit is a hiányzásról és annak várható 

következményeiről. További igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök személyes 

kapcsolatot kezdeményez a szülőkkel. 

 

Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos felszólítás, ill. feljelentés nyomtatványainak 

kitöltése az osztályfőnök feladata. 

 

Az egyéb foglalkozásokon való részvétel alól az igazgató felmentést adhat a tanulónak, ha az 

pedagógiailag indokolt. 

 

8.3 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 
 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 

eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi 

meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a  
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tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az 

annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény 

biztosította.  

 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a 

tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a 

nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló 

szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült 

munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény 

vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd 

írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés 

esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. 

Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket 

kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga 

visszaszáll az alkotóra.  

 

 

8.4 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

Fegyelmi eljárás szabályai  
 

A köznevelési intézmény a - figyelembe véve az intézmény Szervezeti és Működési 

szabályzatában foglaltakat - a fegyelmi eljárás szabályait a következők szerint állapítja meg  

A szabályzat célja, hogy részletszabályokkal segítse az intézményben folyó fegyelmi ügyek 

intézését. A szabályzat ennek érdekében tartalmazza a következő témaköröket:  

 a szabályzat hatálya,  

 a fegyelmi eljárás célja,  

 a fegyelmi jogkör gyakorlása,  

 a fegyelmi eljárás megindításának feltételei,  

 az egyeztető eljárás,  

 értesítés fegyelmi eljárás megindításáról,  

 az eljárás résztvevőinek tájékozódása, vélemény nyilvánítása, bizonyítási javaslata,  

 a fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása,  

 a fegyelmi tárgyalás,  

 fegyelmi határozat,  

 jogorvoslat a fegyelmi határozat ellen,  

 fegyelmi eljárás megszüntetése,  

 fegyelmi büntetés végrehajtása,  

 egyéb eljárási szabályok,  

 károkozás az intézménynek. 
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1. A fegyelmi szabályzat hatálya  
 

A fegyelmi szabályzat:  

 személyi hatálya kiterjed:  

 a fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkor gyakorlójára,  

 a kötelezettségszegéssel érintett nagykorú tanulóra, a kiskorú tanuló szülőjére,  

 egyébként az eljárásba bevonandó személyekre,  

 területi hatálya kiterjed minden olyan helyre, melyre vonatkozóan az intézmény 

SZMSZ-e, házirendje, egyéb belső dokumentuma a tanuló részére kötelezettséget 

állapít meg. 

 

2. A fegyelmi eljárás célja  

 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott:  

 tanulói fegyelmi eljárás és  

 a fegyelmi tárgyalás  

pedagógiai célokat szolgál.  

 

A fegyelmi eljárás, valamint a fegyelmi tárgyaláson meghatározott büntetések segítik elő a 

tanulók szabálykövetését, a nem megfelelő magatartás kezelését.  

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

 

3. A fegyelmi jogkör gyakorlása 

 

A fegyelmi jogkör eredeti gyakorlója a nevelőtestület.  

A nevelőtestület a fegyelmi jogkör gyakorlására bizottságot hoz létre.  

A bizottság 3 tagú, melynek elnökét a bizottság maga választja meg a tagjai közül.  

A fegyelmi bizottságnak, mint a fegyelmi jogkör gyakorlójának feladata: 

 a fegyelmi eljárás megindítása feltételeinek vizsgálata,  

 az egyeztető eljárás sikeres lebonyolításának biztosítása,  

 a fegyelmi tárgyalás megtartására vonatkozó határidő betartása,  

 a fegyelmi eljárás megindítása érdekében az értesítések kiküldése,  

 a fegyelemi eljárás résztvevői számára:  

 a tájékozódás,  

 véleménynyilvánítás, illetve  

 a bizonyítási javaslat adása  

 lehetőségének biztosítása,  

 a fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása, ennek érdekében eljárási cselekmények 

lefolytatása,  

 a fegyelmi tárgyalás lefolytatása,  

 közreműködés a fegyelmi büntetés végrehajtásában. 

 

4. A fegyelmi eljárás megindításának feltételei  
 

A fegyelmi eljárás megindításánál vizsgálni kell, hogy:  
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 a fegyelmi eljárás megindítására lehetőség van-e, azaz az ügy nem évült-e el,  

 a fegyelmi eljárás megindítása kötelező-e.  

 

 

4.1. Elévülés  

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha:  

 a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt,  

 a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem 

végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával). /Ez esetben az elévülési határidőt 

a jogerős határozat közlésétől kell számítani./  

 

4.2. Az eljárás megindításának kötelezősége:  

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha:  

 a nagykorú tanuló maga ellen, illetve  

 a kiskorú tanuló szülője a tanuló ellen kéri. 

 

5. Az egyeztető eljárás  
 

A fegyelmi eljárás lefolytatását egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti 

meg. Az egyeztető eljárás részletes szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

kötelezése alapján a jelen SZMSZ határozza meg.  

 

1. Az egyeztető eljárás célja  

Az egyeztető eljárás célja:  

 a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,  

 a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létre-

hozása a sérelem orvoslása érdekében.  

 A fegyelmi ügy lefolytatása előtt vizsgálni kell, hogy az egyeztető eljárás 

lefolytatásának lehetősége nyitva áll-e, azaz az egyeztető eljárással egyetért-e:  

 a sérelmet elszenvedő fél:  

 a nagykorú sérelmet elszenvedő fél,  

 a kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő,  

 a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló:  

 a kötelességszegéssel gyanúsított nagykorú tanuló, és  

 a kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő. 

 

2. Az egyeztető eljárás lefolytatásának kérése  

 

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az 

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.  

Ebben az értesítésben kell már tájékoztatni az érintetteket az egyeztető eljárást vezető 

személyre vonatkozó javaslatról, valamint arról, hogy a felek más személyt is javasolhatnak e 

feladatra.  

A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon 

belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Harmadszori 

kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását 

elutasíthatja. 
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3. Nincs helye egyeztető eljárásnak  

 

A fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha:  

 az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha  

 az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.  

 

4. Feladat- és hatáskörök az egyezető eljárásban 

 

A fegyelmi jogkör gyakorlója:  

 felel az egyeztető eljárás lefolytatásáért,  

 az eljárás lefolytatása érdekében javaslatot tesz az egyeztető eljárást vezető személyre.  

 Az intézmény igazgatója:  

 biztosítja az egyeztető eljárás lebonyolításához szükséges technikai feltételeket, ezen 

belül különösen:  

 rendelkezésre bocsátja az egyeztetési eljáráshoz szükséges helyiséget, termet,  

 felkéri az egyeztető eljárást vezető személyt,  

 az adminisztrációs feladatokat ellátó intézményi dolgozók közreműködésével segíti az 

egyeztető eljárás adminisztrációs feladatait. 

 

5. Az egyeztető személye  

 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, 

mind a kötelességszegő tanuló elfogad.  

E személyre a fegyelmi jogkör gyakorlója javaslatot tesz az érintetteknek, illetve kéri 

javaslatukat. Az egyeztető személyre vonatkozó javaslatot, illetve javaslattételi jogot a 

fegyelmi eljárásról szóló értesítésben már közölni kell az érintettekkel.  

A mindkét fél által elfogadott személyt az intézmény igazgatója, illetve az általa 

felhatalmazott személy kéri fel az egyeztető eljárás levezetésére. A felkérést az egyeztetési 

eljárás lefolytatása iránti kérelem beérkezését követő 5 napon belül meg kell tenni.  

Az egyeztető eljárást vezető személy, írásban nyilatkozik arról, hogy a feladatot vállalja. 

 

6. Az egyeztető eljárás lefolytatása  

 

Az egyeztető eljárás során az egyeztető eljárást vezető személy:  

 megvizsgálja, áttekinti a rendelkezésre álló iratokat, bizonyítékokat,  

 külön-külön meghallgathatja az érintett feleket,  

 tárgyalást tarthat az érintett felek részvételével,  

 szükség esetén szakértőt vehet igénybe. 

Az egyeztető eljárást vezető személy, írásban értesíti:  

 a sérelmet szenvedő felet, valamint  

 a kötelezettségszegő felet  

arról, ha az eljárásban meghallgatást, illetve tárgyalást kíván tartani.  

 

Az értesítésben meg kell adni az eljárási cselekmény pontos időpontját, helyét, tartalmát.  

Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy azt az érintettek a meghallgatás, tárgyalás előtt 

legalább 8 nappal előbb kézhez kapják.  



 
 

             Szervezeti és Működési Szabályzat                  Törteli Szent István Király Általános Iskola 

 54 

 

 

Az egyeztető eljárás során történő meghallgatásról, illetve tárgyalásról jegyzőkönyvet kell 

felvenni.  

Az egyeztető eljárás lefolytatására az egyeztető eljárást vezető személy kijelölésétől számított 

15 nap áll rendelkezésre.  

 

Az egyeztető eljárást vezető személy:  

 az eljárás során megállapíthatja, hogy a felek megállapodtak, illetve  

 legkésőbb az eljárási határidő lejártakor megállapíthatja, hogy a felek az egyeztető 

állapodtak meg. 

 

7. Megállapodás az eljárás során  

 

Ha a felek külön-külön a meghallgatásukon, illetve együtt a tárgyaláson megállapodnak a 

sérelem orvoslásáról, a megállapodást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet az érin-

tettek és az egyeztető eljárást vezető személy aláírják.  

 

A fegyelmi eljárás felfüggesztése  

 

Megállapodás esetén bármelyik fél kezdeményezheti a fegyelmi eljárás felfüggesztését.  

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  

 az írásbeli megállapodást - mellékelve,  

 a kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy a sérelem orvoslásához szükséges időre a 

fegyelmi eljárás felfüggesztésre kerüljön.  

 a kezdeményező által a sérelem orvoslásához szükségesnek tartott időtartamot.  

 

A fegyelmi eljárás vezetője a kezdeményezés alapján legfeljebb a sérelem orvoslásához 

szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra felfüggeszti az eljárást  

Az eljárás felfüggesztéséről szóló döntését írásban megküldi az érintetteknek. A döntésben 

tájékoztatja az érintetteket arról, hogy ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, 

kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a 

fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

 

A fegyelmi eljárás folytatása  

 

A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt - a sérelmet elszenvedő fél kéri, 

folytatni kell.  

Az eljárás lefolytatására a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor.  

 

A fegyelmi eljárás megszüntetése  

 

A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt nem kérték, és a felfüggesztés 

időtartama lejárt - meg kell szüntetni.  

Az eljárás megszüntetésére a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor.  
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A megállapodás nyilvánossága  

 

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, 

 az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a 

kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá  

 az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

 

8. Oktatásügyi közvetítő  

Az egyeztető eljárásban igénybe lehet venni az oktatásügyi közvetítőt. 

 

 

6. Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról  
 

Általános szabályok  

 

A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

törvényes képviselője képviselheti.  

 

Értesítés a fegyelmi eljárás megindításáról  

 

A fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kell:  

 a tanulót,  

 a kiskorú tanuló szülőjét.  

 

Az értesítésben fel kell tüntetni:  

 

 a kötelezettségszegés tartalmát,  

 azt, hogy a kötelezettnek joga van a fegyelmi eljárásban tájékozódni, 

véleményt nyilvánítani, bizonyítási javaslatot tenni,  

 ha ismert a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét,  

 az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha 

a tanuló, illetve, ha a szülője ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem 

jelenik meg.  

Az első értesítést, - ha az egyben a fegyelmi tárgyalásra vonatkozó értesítés is - oly módon 

kell kiküldeni, hogy:  

 azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal 

megkapja,  

 lehetőség legyen ismételt értesítés kiküldésére, ha az érintettek az első 

értesítésre nem jelennek meg.  

 

Második értesítést kell küldeni akkor, ha az érintettek az első értesítésre nem jelentek meg, 

ezért a tárgyalás megtartásra nem került.  

 

A második tárgyalásra vonatkozó értesítést is úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek 

legalább a tárgyalás előtt nyolc nappal megkapják.  
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7. Az eljárás résztvevőinek tájékozódása, vélemény nyilvánítása, bizonyítási javaslata  
 

Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a gazdálkodó 

szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel kapcsolatban 

tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.  

 

A tájékozódás során az érintett felek:  

 betekinthetnek a fegyelmi ügyben addig keletkezett iratokba,  

 a megszerzett információk, valamint saját ismereteik alapján véleményt 

nyilváníthatnak különösen a fegyelmi eljárás során addig megállapított 

kötelezettségszegés tartalmával, körülményeivel kapcsolatban,  

 bizonyítási indítványt nyújthatnak be, valamely olyan ténnyel, körülménnyel 

össze-függésben, mely jelentős hatást gyakorol a fegyelmi eljárás tárgyát 

képező kötelezettségszegés tartalmára.  

 

A tájékozódás kérés során az érintettek az adatkezelési szabályzat alapján jogosultak a 

meglévő adatokat megtekintetni, azokról kivonatot, illetve másolatot igényelni. 

 

A fegyelmi bizottság elnöke:  

 köteles írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, ha az eljárásban érintett személy kéri, 

hogy véleményét, bizonyítási indítványát írásba foglalják,  

 írásbeli jegyzőkönyvet, illetve feljegyzést készíthet akkor, ha az eljárásban 

érintett személy nem ragaszkodik az írásbeliséghez, de az ügy tisztázása 

érdekében az írásos formát indokoltnak tartja. 

 

8. A fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása  
 

A fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a tanulót meg kell hallgatni, és 

biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja.  

 

A tényállás tisztázásának, mint eljárási cselekménysorozatnak a célja, hogy:  

 a tényállást oly módon tisztázza, hogy ne kelljen fegyelmi tárgyalást 

lefolytatni, illetve  

 a fegyelmi tárgyalás lefolytatását előkészítse, segítse (ha a meghallgatáskor a 

tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy ha a tényállás tisztázása 

fegyelmi tárgya-láson azért kell, mert egyéb körülmény indokolja.)  

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a 

tanuló mellett szól.  

 

Ha a fegyelmi határozathoz szükséges tényállás nem egyértelmű, a tényállás tisztázása 

érdekében a fegyelmi jogkör gyakorlója:  

 kérelemre, vagy  

 hivatalból  

bizonyítási eljárást folytat le.  

 

A bizonyítási eljárás alkalmával sor kerülhet:  

 a tanuló és a szülő nyilatkozatának beszerzésére,  
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 a tanuló meghallgatására,  

 az irat bekérésére,  

 egyéb tanú meghallgatására,  

 szemle lefolytatására,  

 szakértői vélemény beszerzésére.  

 

A tanuló és a szülő nyilatkozata  

 

A tanuló és a szülő nyilatkozatának beszerzése a nyilatkozattételre történő felhívással 

történik.  

A felhívásnak tartalmaznia kell azt, hogy milyen tárgyban van szükség a nyilatkozatra, s hogy 

a nyilatkozat adásnak milyen lehetséges (szóbeli, írásbeli) formái, módjai vannak, mi a 

nyilatkozat tétel határideje.  

 

Ha a tényállás tisztázásához elegendő az írásbeli nyilatkozat, akkor biztosítani kell annak 

lehetőségét, hogy a tanuló és a szülő a nyilatkozatot írásban tegye meg, és azt papír alapon 

juttassa el a fegyelmi eljárást lefolytató részére. (A szóbeli nyilatkozat tételről jegyzőkönyvet 

kell felvenni.)  

 

Tanuló, tanú, szakértő meghallgatása  

 

Amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükség van a tanuló, a tanú, illetve a szakértő 

személyes jelenlétét igénylő közreműködésre, az érintettet írásban értesíteni kell úgy, hogy a 

személyes megjelenését igénylő eljárási cselekmény időpontja előtt 8 nappal megkapja az 

értesítést. 

 

Az értesítésben fel kell tüntetni azt, hogy a fegyelmi ügyben a tényállás tisztázása miatt 

szükséges a személyes jelenléte, mivel a fegyelmi eljárás alanyaként, illetve tanúként, 

szakértő-ként kerül meghallgatásra.  

 

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 

A tanuló meghallgatása során a tanulót nyilatkoztatni kell arról, hogy vitatja-e a terhére rótt 

kötelességszegést. Ha igen, akkor fegyelmi tárgyalást kell tartani.  

 

Irat megszerzése  

 

Az irat megszerzése az intézmény részéről az iratkezelési szabályzat követelményeinek meg-

felelően történik, melynek során az intézmény hivatalos úton kér meg valamely adatot, 

információt, dokumentumot.  

 

Szemle lefolytatása  

 

Szemle lefolytatása akkor lehet indokolt, ha a tényállás tisztázásához szükség van valamely 

helyszín, illetve nem a kötelezettségszegés miatt érintett tanuló birtokában lévő irat, mint 

szemletárgy megtekintésére.  

A szemle lefolytatásáról értesíteni kell a szemletárgy birtokosát annak érdekében, hogy 

biztosítsa a szemle helyére történő bejutást.  

Az értesítésben meg kell adni a szemle lefolytatásának időpontját, okát.  
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A szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 

 

Eljárási helyzet vizsgálata  

 

Az eljárás ezen szakaszában vizsgálni kell, hogy az intézmény jogosult-e a fegyelmi büntetés 

megállapítására, mivel a tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy 

fegyelmi büntetés állapítható meg.  

 

9. A fegyelmi tárgyalás  
 

Fegyelmi tárgyalást akkor kell tartani, ha:  

 a fegyelmi eljárás tárgyalás előtti szakaszában a tanuló nem ismeri el a terhére 

rótt kötelezettségszegést, vagy  

 a tényállást a fegyelmi eljárás során még nem sikerült megfelelő módon 

tisztázni.  

 

9.1. Értesítés a fegyelmi tárgyalásról  

 

A fegyelmi tárgyalásról értesíteni kell még:  

 azokat, akiket a fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kellett,  

 a fegyelmi tárgyalás során meghallgatandó tanúkat,  

 a fegyelmi tárgyaláson meghallgatni kívánt szakértőt.  

 

9.1.1. Általános szabályok  

 

A fegyelmi tárgyalásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

törvényes képviselője képviselheti.  

A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.  

 

A fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kell:  

 a tanulót,  

 a kiskorú tanuló szülőjét.  

 

Az értesítésben fel kell tüntetni:  

 

 a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét,  

 az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha 

a tanuló, illetve, ha a szülője ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem 

jelenik meg. 

 

Az első értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy:  

 azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal 

megkapja,  

 lehetőség legyen ismételt értesítés kiküldésére, ha az érintettek az első 

értesítésre nem jelennek meg.  

 

Második értesítést kell küldeni akkor, ha az érintettek az első értesítésre nem jelentek meg, 

ezért a tárgyalás megtartásra nem került.  
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A második tárgyalásra vonatkozó értesítést is úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek 

legalább a tárgyalás előtt nyolc nappal megkapják.  

 

9.2. A fegyelmi tárgyalás menete  

 

A fegyelmi tárgyalás menete:  

1. Meg kell állapítani, hogy a fegyelmi tárgyalásra meghívottak a tárgyaláson 

megjelentek-e, el kell végezni a szükséges személyazonosítást  

2. A tanulót figyelmeztetni kell jogaira,  

3. Ismertetni kell a tanulóval a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre 

álló bizonyítékokat.  

4. Le kell folytatni a tárgyalást, melynek során sor kerülhet:  

 a tanuló meghallgatására,  

 tanú meghallgatására,  

 szakértő bevonására a szakértő írásos véleményének ismertetésével, illetve a 

szakértő tárgyalás keretében történő meghallgatására,  

 a helyszíni szemle jegyzőkönyvének ismertetésére,  

 helyet kell adni a vélemények, javaslatok kifejtésére.  

5. A tényállás meghatározására, annak alapján a fegyelmi határozat, illetve a fegyelmi 

eljárás megszüntetésére vonatkozó határozat meghozatalára.  

6. Ha van ilyen kezdeményezés, a fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére 

vonatkozó döntés.  

7. A tárgyalás bezárása.  

 

9.3. Jegyzőkönyv a fegyelmi tárgyalásról  

 

A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság egyik tagja 

vezeti.  

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:  

 

 a tárgyalás helyét,  

 a tárgyalás idejét,  

 a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét,  

 az elhangzott tájékoztatásokat, a nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó 

szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez 

indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri,  

 a fegyelmi határozatot, illetve a fegyelmi eljárás megszüntetésére vonatkozó 

döntést,  

 a jegyzőkönyv hitelesítési kellékeit.  

 

10. A fegyelmi határozat  
 

10.1. A kiszabható fegyelmi büntetések  

 

Tanköteles tanulóval szemben kiszabható fegyelmi büntetésekre vonatkozó szabályok  

 

A fegyelmi büntetés lehet:  

a) megrovás,  

b) szigorú megrovás, 
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c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

f) kizárás az iskolából.  

 

Tanköteles tanulóval szemben az alábbi fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő 

fegyelmi vétség esetén alkalmazható:  

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

 kizárás az iskolából.  

 

Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a 

tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt 

napon belül nem oldódik meg, az illetékes hatóság hét napon belül köteles másik iskolát, 

kollégiumot kijelölni számára.  

 

Az áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába fegyelmi büntetés akkor 

alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával 

megállapodott.  

 

A meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása fegyelmi büntetés 

szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.  

 

Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév 

végi osztályzatokat megállapították. 

Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló 

javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, 

lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független 

vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.  

 

10.2. A fegyelmi büntetések időbeli hatálya  

 

A fegyelmi bizottságnak meg kell határozni a fegyelmi döntéssel egyidejűleg a fegyelmi 

büntetés időbeli hatályát.  

 

Nincs időbeli hatálya:  

 a megrovásnak,  

 a szigorú megrovásnak,  

 

A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb:  

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi 

büntetés esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét 

hónapnál. 

 

10.3. A fegyelmi büntetések megállapításánál figyelembe veendő szempontok  

 

A fegyelmi büntetés megállapításánál figyelembe kell venni:  
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 a tanuló életkorát,  

 a tanuló értelmi fejlettségét,  

 az elkövetett cselekmény súlyát,  

 a cselekmény egyszeri, vagy ismétlődő jellegét.  

 

10.4. A döntéshozó és véleményező szervek  

 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület nevében a fegyelmi bizottság hozza. 

A fegyelmi eljárás során be kell szerezni a diákönkormányzat véleményét.  

 

10.5. A fegyelmi határozat tartalma  

 

A fegyelmi határozat részei:  

 rendelkező rész,  

 indoklás,  

 záró rész.  

 

A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a következőket:  

 a határozatot hozó szerv megjelölését,  

 a határozat számát és tárgyát,  

 a tanuló személyi adatait,  

 a fegyelmi büntetést,  

 a büntetés időtartamát,  

 a büntetés felfüggesztését,  

 az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.  

 

A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza:  

 a kötelességszegés rövid leírását,  

 a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését,  

 a rendelkező részben foglalt döntés indokát,  

elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát.  

 

A fegyelmi határozat záró része tartalmazza:  

 a határozat meghozatalának helyét és idejét,  

 a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését.  

 

Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a 

tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.  

 

10.6. A fegyelmi büntetés felfüggesztése  

 

A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap 

időtartamra felfüggesztheti.  

 

10.7. A fegyelmi határozat kihirdetése  

 

A fegyelmi határozatot:  
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 általában a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását,  

 ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat 

szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc 

nappal elhalaszt-hatja.  

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek:  

 tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek),  

 ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó 

szervezetnek.  

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

 

11. Jogorvoslat a fegyelmi határozat ellen  
 

Az elsőfokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be:  

 a nagykorú tanuló,  

 kiskorú tanuló esetén pedig a szülő.  

 

A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.  

 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 

másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát 

továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó 

véleményével ellátva 

 

12. A fegyelmi eljárás megszüntetése  
 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha:  

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,  

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,  

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,  

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy  

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.  

A fegyelmi eljárás megszüntetésére sor kerülhet a fegyelmi eljárás minden szakaszában.  

Az eljárás megszüntetéséről írásbeli határozatot kell hozni, és meg kell küldeni az érintett 

feleknek, azaz azoknak akiknek az eljárás megindításáról szóló értesítést is meg kellett 

küldeni. 

 

13. A fegyelmi büntetés végrehajtása  
 

Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet.  

Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan 

kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.  

A határozatok jogerőre emelkedését a fegyelmi bizottság kíséri figyelemmel, és gondoskodik 

arról, hogy a jogerős határozatok végrehajtásra kerüljenek. 
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14. Egyéb eljárási szabályok  
 

14.1. A fegyelmi eljárás lefolytatására rendelkezésre álló idő  

 

A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell 

fejezni.  

 

A fegyelmi eljárás hatékony, eredményes lefolytatása érdekében a fegyelmi bizottság a 

fegyelmi ügyekről nyilvántartást vezet, melyben feltüntetni az ügyben végzett eljárási 

cselekményeket, ütemezi az ellátandó feladatokat.  

 

14.2. Összeférhetetlenség  

 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt:  

 a tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá  

 az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett.  

 

A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt:  

 a tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,  

 az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett, 

 aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, továbbá  

 az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.  

 

A kizárási ok bejelentésére vonatkozó szabályok:  

 a kizárási ok bejelentésére köteles az, akivel szemben kizárási ok áll fenn,  

 a kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti.  

 

A kizárási okot meg kell vizsgálni. A kizárási ok fenntartásáról:  

 az iskola igazgatója (kollégium igazgatója) dönt nevelőtestület tagja ellen 

bejelentett kizárási ok esetén  

 a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt egyéb 

személyek ellen bejelentett kizárási ok esetén.  

A kivizsgálás eredményeként megállapítható a kizárásra vonatkozó bejelentés  

 jogossága,  

 illetve alaptalansága.  

Amennyiben a kizárási bejelentés jogos, az eljárásba más személyt kell bevonni. 

 

15. Károkozás az intézménynek 

 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles: 

 - a károkozás körülményeit megvizsgálni, 

 - az okozott kár nagyságát felmérni, és 

 - lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről 

a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. 

A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59.§ (1)-(2) bekezdésében 

meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. 
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Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. 

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg: 

 

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát, 

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás 

esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás 

napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét. 
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9. Az intézményi hagyományok ápolása 

A hagyományápolás célja 

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

hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának joga és 

kötelessége. 

A nemzeti ünnepek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti 

identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai 

közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a 

fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik.  

Az iskola hagyományait a pedagógiai program tartalmazza. 

 

A hagyományápolás külsőségei, feladatai 

Intézményünk jelképei: 

 az iskolazászló 

 az iskola jelvénye 

 a Szent Korona hű mása 

 iskola-induló 

 az iskola címere 

 

A kötelező viselet 

Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában (fehér 

felső, sötét alj) kell megjelenniük és viselniük kell az iskola jelvényét, kifejezve ezzel a 

tiszteletadást iskolánk névadója Szent István király emléke előtt. 

 

Az énekkar:  

 Lányok:fehér színű egyen ing és bordó selyemsál. 

 Fiúk: fehér ing, bordó nyakkendő 

 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipő, fehér zokni, 

lányoknak kék tornaruha, kék színű iskolapóló, kék alsó; fiúknak kék színű iskolapóló, kék 

tornanadrág 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket az évi 

munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, 

tanulmányi és sportrendezvényekre, stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés 

a pedagógusok és a tanulók számára - képességeket és a rátermettséget figyelembe véve - 

egyenletes terhelést adjon.  

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele 

kötelező. 
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10. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

10.1 A könyvtár működésének feltételei 
 

Az iskolai könyvtár helye 

Sportcsarnok emeletén 

 

A működésért felelős vezető 

Az iskola igazgatója 

 

A könyvtár működése 

A gyűjteményt az iskola tanulói, nevelőtestülete és technikai dolgozói használhatják. A 

könyvtárból könyvet csak a könyvtáros tudtával, a kölcsönzési nyilvántartásba való feljegyzés 

után szabad kivinni. A kölcsönzés térítésmentes. A nyitva tartás idejét, valamint a kiemelt 

feladatokat minden tanítási évben az aktuális munkatervben meghatározott tevékenységek 

befolyásolják. 

 

 

10.2 A könyvtár feladatai, munkarendje 
 

A könyvtár feladatai 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő intézmény oktatási helyszíne. Sajátos eszközeivel segíti 

az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását. A tanításhoz, tanuláshoz 

nélkülözhetetlen ismerethordozók tára, szolgáltatásaival, tevékenységével a teljes iskolai 

egész részeként valósítja meg a könyvtárhasználati, információszerzési szokások kialakítását, 

széleskörű lehetőség az önművelésre, olvasásra, egyéni és csoportos tanulási technikák 

elsajátítására, a személyiség komplex fejlesztésére. 

 
A könyvtár feladatait szem előtt tartva az alábbi tevékenységeket vállalja fel: 

 

 Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása, a tanulók és 

nevelők számára rendelkezésre bocsátása 

 Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról, szolgáltatásokról 

 Tanórai foglalkozások tartása osztálykeretben, csoportbontásban, egyedi 

foglalkozással információszerzési szokások kialakítását. 

 Széleskörű lehetőség az önművelésre 

 

 

 Tankönyvtár kialakítása a tartós tankönyvekből, segédkönyvekből 

 Egyéni és csoportos helyben használat biztosítása 

 Külön gyűjtemények (CD – k, videók, lemezek, ingyen tankönyvek) kezelése 

 A gyűjtemény feldolgozása tervben, a katalógus átalakításával 

 Tájékoztatás a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények programjaiból 

 A könyvtárak közti információcsere, könyvtárközi kölcsönzés 

 Részt vállal a könyvtárismereti és –használói készségek és képességek kialakításában 
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 Lehetőséget ad a könyvtárhoz kapcsolódó programok helyszíneként a barátságos, 

oldott pihenésre 

 A tanárok kutató tevékenységének teret adó csendes hely 

 

A könyvtár munkarendje 

A könyvtári teendőket egy könyvtár szakkollégiummal rendelkező tanító látja el. A könyvtár 

heti nyitva tartása a törvényes rend szerint, a tanulók igényeihez igazítva történik, ezt a tanév 

elején az ajtóra kifüggeszti. 

A könyvtáros éves statisztikát, munkatervet, év végi beszámolót készít, kezeli a könyvtári 

iratokat, a dokumentumok állományba vételét, ellenőrzését végzi. Tájékoztató feladatokat lát 

el, lebonyolítja a kölcsönzést, igény szerint könyvtári órákat tart. Részt vesz az iskolai 

munkatervben szereplő rendezvényeken, segíti munkatársait az oktató-nevelő munkában. 

 

 

10.3 Könyvtárhasználati szabályzat 
 

 

A könyvtár használói köre 

Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a 

könyvtári szabályok betartására, minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét 

megőrizni.  

A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után 

történhet.  

 

A könyvtár szolgáltatásai  

 

Helyben használat 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók 

számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát.  

 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

 kézikönyvtári állományrész;  

 külön gyűjtemények (pl. folyóiratok).  

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben (pl. versenyre, felvételire való készülés) a könyvtár zárása és nyitása közötti időre a 

tanulók is kikölcsönözhetik.  
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Kölcsönzés 
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával, a könyvtár nyitva 

tartási ideje alatt lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési 

nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

 

A tanulók a könyvtárból egyszerre  

    1. évfolyamon: 1 db 

2-4. évfolyamon:  2 db 

5-8. évfolyamon:  3 db könyvet kölcsönözhetnek. 

 

Pedagógusok a dokumentumokat a szükséges időre (legfeljebb egy tanévre) kölcsönözhetik. A 

korlátozások (indokolt esetben) egyénenként módosíthatók. 

 

Tankönyvek, oktatási segédletek mindenki számára a szükséges időtartamra (legfeljebb egy 

tanévre) kölcsönözhetők.  

 

Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó 

köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni.  

 

Csoportos használat 

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére az osztályfőnökök, szaktanárok a könyvtári 

nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint könyvtári szakórákat, foglalkozásokat 

tarthatnak.  

 

 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

 

 Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai 

használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt;  

 Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, 

esetenként témafigyelést;  

 Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások 

rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában;  

 Az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelő jogszabályok 

figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtáros tanár;  

 Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el: szaktantermekben, napközis 

termekben, stb. A letéti állományt a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják 

vissza a megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel 

tartoznak, és az átvett állományt nem kölcsönözhetik; 

 Könyvtárközi kölcsönzés keretében beszerzi az iskolai gyűjteményben nem található 

(pedagógusi munkához fontos) kiadványokat a községi könyvtárból; 

 Közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.  
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10.4 Gyűjtőköri szabályzat 
 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és tanárok ellátását olyan 

információhordozókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelő – oktató munkában.. A 

forrásalapú ismeretszerzés, a szellemi munka technikáinak elsajátítása, az önképzés tudatos 

alakítása a feladat. 

A könyvtár a szabadidő eltöltésében, az aktív pihenésben is fontos szerepet játszik. Anyagi 

lehetőségeinkhez mérten a fejlesztést az iskola biztosítja. Az állomány gyarapodik ajándékok 

útján is. 

Az értékek közvetítését és az életkori sajátosságokat figyelembe véve és szem előtt tartva: 

 
 

Fő gyűjtőkör 

 Kézi- és segédkönyvek 

 Kötelező- és ajánlott olvasmányok 

 Tankönyvek 

 Tanulást, tanítást segítő, a korosztálynak való nyomtatott ismerethordozók 

 

Mellék gyűjtőkör 

 Tananyagot kiegészítő ismeretközlő és szépirodalom 

 Ifjúsági szórakoztató szép – és ismeretszerző művek 

 Pedagógusok önképzését szolgáló szakirodalom 

 Műveltségi területek szakirodalma 

 Tanulást segítő nem nyomtatott dokumentumok (CD – k, videók, számítógépes 

tananyagok) 

 
A gyűjtés szintje és mértéke 

 
Az iskolai könyvtár válogatva gyűjt. 

 Kézikönyvtár (általános és szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, fogalomtárak, 

adattárak, összefoglalók, az egyes tudományágak alapművei) 

 Ismeretközlő irodalom (társadalom – és természettudományi művek a korosztály 

igényeit figyelembe véve, művészeti könyvek, az alkalmazott tudomány alapművei) 

 Szépirodalom (mesék, ajánlott és kötelező olvasmányok, verses kötetek, népköltészeti 

antológiák, szórakoztató szépirodalom) 

 Pedagógiai szakirodalom (néhány szakkönyv, pszichológiai mű, iskolatörténeti 

kiadványok) 

 Könyvtári szakirodalom (összefoglalók, könyvtárvezetési, módszertani kiadványok) 

 Audiovizuális gyűjtemény (nem nyomtatott, a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagok, 

ismerethordozók) 
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10.5 A könyvtári állomány egységei 
 
 

 Kézikönyvtár 

 Ismeretközlő irodalom 

 Szépirodalom (ifjúsági művek) 

 Szépirodalom (gyermekirodalom) 

 Időszaki kiadványok 

 Tankönyvek 

 Audiovizuális gyűjtemény 

 

 

10.6 Gyűjteményszervezés 
 

A könyvtár állománya vétel és ajándékozás útján gyarapodik. Az iskola oktatási-nevelési 

programja alapelv a beszerzésre kerülő dokumentumok kiválasztásánál. A beszerzés mindig 

igazgatói jóváhagyással történik. 

Vásárlásnál a kapott számlákat az iskolatitkár kezeli. 

 

Állománybavétel 

 
Az iskola bélyegzője kerül a címlap verzójára, a 17. oldalra, valamint az utolsó számozott 

lapra és a mellékletekre.  

Az állományról egyedi leltárt vezetünk.  

A könyvek címleltárkönyvbe vannak rögzítve, a tankönyvek és brosúrák a füzetes 

brosúraleltárba kerülnek.  

Az audiovizuális adathordozók külön füzetes leltárban kerülnek bejegyzésre.  

Az ingyenes tanulói tankönyvek az ”Tankönyvtár” címmel külön nyilvántartásban 

szerepelnek. 

 

A könyvek selejtezése leltározáskor történik. Az elhasználódott, tartalmilag korszerűtlen, 

elavult könyvek, az elveszett kiadványok törlése az előírásoknak megfelelően valósul meg.  

A tankönyvek és brosúrák selejtezése évenként, az előző elvek alapján történik. A 6 évnél 

régebbi tankönyvekből csak a még felhasználható példányokat őrizzük. A selejtezett 

kiadványokat az állományból való törlés után a hulladékgyűjtés számára átadjuk. 

 

Az állomány jogi védelme 

 
A könyvtáros gondoskodik az állomány védelméről. A helyiség kulcsa a könyvtárosnál és a 

nevelői szobában van. 

Elvégzi az állomány leltározását, átadásáért felel. A vagyon- és tűzvédelmi előírásokat betartja 

és betartatja a könyvtár használóival. 

A kölcsönzés füzetes rendszerű. Az állomány számítógépes feldolgozását tervezzük. 

A könyvtárhelyiségben biztosított a helyben olvasás, a könyvtári csoportos foglalkozás 

tartása. 
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10.7 Tankönyvtári szabályzat 
 

Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

  

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan 

felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a 

tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi 

Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen. 
 

 

Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének: 
 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra.  

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján 

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett 

tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat 

tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló 

nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő 

dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola részére 

tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós 

tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok 

vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az 

iskolai könyvtár állományába kerül. 
 

 

A kölcsönzés rendje  

 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, 

feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a 

könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a 

tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan.  

Ennek szövege:  
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NYILATKOZAT 

  
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a…………-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt 

aláírásommal igazoltam.  

 …………-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 

tankönyveket 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik 

vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más 

forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

 

Sorszám  

 

Aláírás 

 

osztály 

  

 

 

 

 

 

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, 

illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az 

iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. 

rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 

A tankönyvek nyilvántartása 
 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes 

tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.  

 

Évente leltárlistát készít: 

 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember) 

 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 

 összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig) 

 listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)  

 listát készít a könyvtárban található KELLÓ tanulólétszám arányában meghatározott 

támogatásából beszerzett, a NAT céljainak megvalósítását segítő könyvekről. 

 

Kártérítés 
 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási 

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. 

Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig 

használható állapotban legyen.  

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os 
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 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. 

 

Módjai:  

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára 

 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, 

a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által 

benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  

 
 

10.8 Katalógusszerkesztési szabályzat 

 
Az iskolai könyvtár katalógusa 

 

A tételek belső elrendezése szerint: 

 betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

 tárgyi katalógus  

 ETO szakkatalógus 

 

A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

 könyvállomány 

 kézi-és segédkönyvtár 

 kölcsönözhető állomány 

 folyóiratok 

 audiovizuális dokumentumok 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az iskola nevelőtestülete a 2017. augusztus 

31-i ülésén megtárgyalta, és a 8/2/2017. (VIII.31.) sz. határozatában elfogadta.  

 

Törtel, 2017. augusztus 31.    

 

……………………………………………  ……………………………………………

 a nevelőtestület nevében    a nevelőtestület nevében 

 

 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a szervezeti működési szabályzat módosításait a diákönkormányzat 

véleményezte, elfogadását támogatja. 

 

Törtel, 2017. augusztus 31.    …………………………………………… 

       diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

 

Az intézményi tanács képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti működési 

szabályzat módosításait az intézményi tanács véleményezte, elfogadását támogatja. 

 

Törtel, 2017. augusztus 31.   …………………………………………… 

        intézményi tanács elnöke 

 

 

A Szülői Munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, 

hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításánál véleményezési jogunkat 

gyakoroltuk. 

 

Törtel, 2017. augusztus 31.   …………………………………………… 

        Szülői Munkaközösség elnöke 

 

A Törteli Szent István Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

mai napon jóváhagytam. 

 

Törtel, 2017. augusztus 31. 

 

 

       …………………………………………… 

        Radicsné Sáfrán Erika 

         igazgató 
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A Szervezeti működési szabályzat 1. számú melléklete 

 

Adatkezelési szabályzat 
 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

 

Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  
 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el.  

 

Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény  

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról.  
 

Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:  

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,  

 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,  

 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény 

nyilvántart,  

 az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,  

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,  

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,  

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése  

 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.  

 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű 

és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így 

különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 

jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 

adatokat. 
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Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  
 

a) A Törteli Szent István Király Általános Iskola működésére vonatkozó adatkezelési 

szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2014. február 

3-i értekezletén elfogadta.  
 

Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát 

gyakorolta a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat, amelyet a zárófejezetben 

aláírásukkal igazolnak.  

 

b) Jelen adatkezelési szabályzat melléklete az iskola szervezeti és működési szabályzatának. 

 

c) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, 

valamint az igazgatói irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket szervezett 

formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad felvilágosítást. 

 

Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya  
 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed  

 az intézmény valamennyi dolgozójára, aki személyes valamint közérdekű adatok 

kezelésével, tárolásával, szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységet lát el, illetőleg ilyen 
adatokat tartalmazó dokumentumokat (jelentések, tájékoztatók, stb.) készít.  

 bármely azonosított, vagy azonosítatlan személyre, vonatkozó információra  

 valamennyi az intézmény székhelyén és telephelyein vezetett nyilvántartások, 

adatbázisok, valamennyi egyedileg kezelt adatokra, dokumentumokra.  

 

Az adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megtartása az intézmény valamennyi 

közalkalmazottjára kötelező. 
 

Az adatkezelési szabályzat a jóváhagyás időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre 

szól.  
 

2. AZ INTÉZMÉNYBEN NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖRE 
 

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44.§-ai rögzítik. Ezek az adatok 

kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint. 

 

Az intézmény nyilvántartja és kezeli a közalkalmazottak alábbi adatait 
 

Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott közalkalmazotti adatokat  

 nevét, anyja nevét,  

 születési helyét és idejét,  

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  

 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,  

 munkaköre megnevezését,  
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 a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

 munkavégzésének helyét,  

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

 vezetői beosztását,  

 besorolását,  

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

 munkaidejének mértékét,  

 tartós távollétének időtartamát.  

 óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését. 

 

 

Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat  

 

 családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete  

 állampolgárság;  

 TAJ száma, adóazonosító jele  

 a munkavállalók bankszámlájának száma  

 családi állapota, gyermekeinek születési ideje  

 állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma;  

 munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen: 

o iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,  

o munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és 

időpontja,  

o a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő 

csökkentésével kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete,  

o a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma,  

o a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, kelte,  

o az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,  

o alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,  

o munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre 

kötelezés,  

o munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat 

terhelő tartozás és annak jogosultja,  

o szabadság, kiadott szabadság,  

o alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,  

o az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,  

o az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,  

o a többi adat az érintett hozzájárulásával.  
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A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai  

 
Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott tanulói adatokat 

 

 nevét,  

 nemét,  

 születési helyét és idejét,  

 társadalombiztosítási azonosító jelét,  

 oktatási azonosító számát,  

 anyja nevét,  

 lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

 állampolgárságát,  

 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,  

 diákigazolványának számát,  

 jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  

 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

 nevelésének, oktatásának helyét,  

 tanulmányai várható befejezésének idejét,  

 évfolyamát. 

 

 

Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat 

 

 

 a tanuló állampolgársága,  

 állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, 

 nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma;  

 szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;  

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen  

o felvételivel kapcsolatos adatok,  

o a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok,  

o a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  

o a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek,  

o beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok,  

o hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok  

 a tanulói balesetekre vonatkozó adatok, 

 többi adatot az érintett hozzájárulásával. 
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3. ADATOK KEZELÉSÉVEL, VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK, 

KÖTELEZETTSÉGEK  

 

A tanulók személyi adatainak védelme érdekében az adatok kezelői kizárólag az alábbiak 

lehetnek:  

 

 az intézmény igazgatója  

 igazgató által kijelölt igazgatóhelyettes  

 az iskolatitkár  

 az igazgató által kijelölt személy  

 

A rendszergazda a számítógépes rendszerben nyilvántartott adatokhoz csak a munka 

végzéséhez szükséges mértékben férhet hozzá, esetileg engedélyezett hozzáférési 

jogosultsága be-tekintésre, feldolgozásra terjed ki.  

 

Az intézmény vezetőjének a munkavégzéséhez szükséges mértékű, teljes körű adat-kezelési, 

betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési, jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van 

az intézmény személyi állomány adataira vonatkozóan.  

 

Az intézmény igazgatója által kijelölt igazgatóhelyettes jogosult és köteles a tanulói, tan-

ügyi és egyéb nyilvántartásokban szereplő adatok folyamatos jogszerűségi, - és 

szabályszerűségi dokumentált ellenőrzésére.  

 

Az intézményvezető, kijelölt helyettese jogosult az intézmény alkalmazottjának személyi 

nyilvántartásába teljes körűen betekinteni. A betekintés vagy adatszolgáltatás során 

tudomására jutott adatot csak rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra 

feljogosított személynek hozhatja tudomására.  

 

Az iskolatitkárnak az intézményre vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem 

tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és 

adatvédelmi kötelezettsége van. 

 

A közalkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyilvántartásba 

történő betekintésre, helyesbítésre, adatainak megismerésére, másolat, kivonat kérésére és 

felelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  

 

Az intézményi dolgozó személyes és különleges adatainak nyilvánosságra hozatala csak az 

érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén történhet.  

 

Intézményünkben személyes és különleges adat akkor kezelhető, ha  

 ahhoz a dolgozó írásban hozzájárul,  

 ha azt törvényi vagy közérdeken alapuló célból elrendelik  

 az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,  

 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll.  
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Ha a dolgozó cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor - a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez - szükséges mértékben, a hozzájárulás 

akadályainak fennállása alatt az érintett dolgozó személyes adatai kezelhetőek.  

 

A 16. életévét betöltött kiskorú tanuló hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

 

Az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást írásban kell rögzíteni. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése 

szempontjából az érintett dolgozónak ismernie kell, így különösen  

 a kezelendő adatok meghatározását,  

 az adatkezelés időtartamát,  

 a felhasználás célját,  

 az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,  

 adatfeldolgozó igénybevételének tényét.  

 az érintett aláírását, amellyel hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak 

szerinti kezeléséhez.  

 

 

Az adatkezelésben érintett személyek tájékozódási joga  
 

Az intézményben dolgozó közalkalmazott, vagy a tanuló gondviselőjének kérésére az 

intézmény vezetője köteles tájékoztatást adni - az illetőt érintő – az intézmény által kezelt, és 

hagyományos, vagy elektronikus módon feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg az adatokat.  

Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles írásban, 

közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást. Ennek alapján a dolgozó tájékoztatást 

kaphat  

A dolgozó tájékoztatása meghatározott esetekben megtagadható, melyet írásban kell közölni 

az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került 

sor, valamint tájékoztatni kell a bírósági, hatósági jogorvoslatok lehetőségeiről 

 

 

Az adatkezelésben érintett személyek tiltakozási joga  
 

Az intézményben dolgozó közalkalmazott, vagy tanuló gondviselője tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen, ha  

 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el,  

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,  
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 a tiltakozás jogának gyakorlását a törvény lehetővé teszi.  

 

Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.  

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további 

adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a 

tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 

részére a tiltakozással érintett személyes adatait korábban továbbította.  

 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen.  

 

Adattörlés, adathelyesbítés, módosítás csak intézményvezetői engedéllyel történhet.  

 

Ha a dolgozóra vonatkozó személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 

megfelelő személyes adat az intézmény rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő 

munkatárs helyesbíti. Az adatkezelő munkatárs megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha 

az érintett dolgozó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat 

helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.  

 

A személyes adatot a dolgozó írásbeli kérelme alapján törölni kell, ha  

 kezelése jogellenes;  

 az érintett kéri;  

 az hiányos vagy téves  

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt;  

 azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.  

 

A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a 

levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.  

 

Törlés helyett a személyes adatot zárolni kell, ha az érintett dolgozó ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a dolgozót, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A helyesbítésről, 

zárolásról, megjelölésről, és a törlésről szóló értesítés mellőzhető, ha az a dolgozó jogos 

érdekét nem sérti.  

Ha az iskola adatkezelője az érintett dolgozó, vagy tanuló (illetve annak törvényes 

képviselője) helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
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kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a kérelem elutasításának ténybeli 

és jogi indokait, és tájékoztatni az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatóságokhoz 

fordulás lehetőségéről.  

Ha az adatok továbbítása elektronikus úton történik, akkor a személyes adatok technikai 

védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának legalább az 

alábbi védelmi intézkedéseket kell tennie:  

 ellenőrzés,  

 jelszavas védelem,  

 mentés,  

 adatok kinyomtatása  

 adatok továbbítása után a hálózatról való törlés  

 

Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi hatóság által megbízott személyeket illeti meg, 

akik felvilágosítást kérhetnek, betekinthetnek az adatok nyilvántartási rendszerébe, 

megismerhetik az adatkezelés intézményi gyakorlatát, beléphetnek az adatkezelő 

helyiségekbe.  

 

 

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI 

VISZONYOK SZABÁLYAI  
 

A gyermekek, tanulók személyes adatai  
 

 A gyermekek , tanulók személyes adatait csak  

 

 pedagógiai,  

 habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátása,  

 gyermek,- ifjúságvédelmi,  

 iskola-egészségügyi,  

 a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartás  

 folyamatban lévő büntetőeljárási, szabálysértési eljárásban a büntethetőség,  

 felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából lehet kezelni a célnak 

megfelelő mértékben és kötött módon.  

 

 A pedagógus, az intézményi az oktató-nevelő munkát végző és segítő közalkalmazott, 

az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek,a kiskorú tanuló más, vagy 

saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez esetben az 

adatok kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a jogosult 

beleegyezése nem szükséges.  

 

 A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá 

azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva 

harmadik személlyel szemben titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt 

adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való 

kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási 

jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fenn marad.  
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A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével 

összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt 

vettek a nevelőtestület ülésén. A titoktartási kötelezettség alól kiskorú tanuló esetén a 

szülő írásban felmentést adhat. 

 

 A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 

közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi 

vagy erkölcsi fejlődését.  

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-

oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy 

saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a 

helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan 

egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.  
 

 Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – 

az kijelölt vezető vagy más alkalmazott jogosult.  

 

 

Az intézmény alkalmazottainak személyes adatai  
 

 Az intézmény alkalmazottainak személyes adatait  
 

 a foglalkoztatással kapcsolatosan  

 a juttatások kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, 

állampolgári jogok és kötelességek teljesítésével  

 nemzetbiztonsági okok  

 alapján szabad a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése 

céljából a célhoz kötötten felhasználni.  

 

 Az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért és célhoz kötött 

továbbításáért az intézményben:  

 

 a vezető és kijelölt helyettese  

 az érintett alkalmazott felettese, a munkaügyi feladatot ellátó vezető,  

 a munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott (ügyintéző),  

 ügykezelő  

 az alkalmazott (a saját adatainak közlése tekintetében) tartozik felelősséggel.  

 

 Az alkalmazott, felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott, bejelentett 

adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  
 

 Az dolgozó felelősségi körén belül minden esetben köteles az adatlapon dokumentálni 

a jogosultság gyakorlásának jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét.  

 

 A minősítést végző dolgozó felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a 

minősítés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és 

tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.  
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 A munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott felelősségi körén belül köteles  

 gondoskodni arról, hogy az általa kezelt - alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő - 

adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi 

rendelkezések tartalmának,  

 gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás 
kerülhessen, amely adatforráson alapul,  

 az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezdeményezni 

a munkaügyi ügyekkel foglalkozó vezetőjénél, ha megítélése szerint a személyi iraton 

szereplő adat valóságnak már nem felel meg.  

 

 

5. AZ ADATKEZELÉS INTÉZMÉNYI RENDJE  
 

Intézményünk adatkezelési tevékenysége magába foglalja a közalkalmazottak és a tanulók 

személyes adatainak felvételét, feldolgozását, jogszerű felhasználását, tárolását, továbbítását, 

előírásszerű védelmét.  

 

Adatkezelő: minden olyan vezető, ügyintéző, ügykezelő (adatrögzítő), aki(k) feladatuk 

végzése során célhoz kötötten adatnyilvántartással, személyi irattal összefüggő adatokat 

kezelnek  

 

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  

 

Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál a közalkalmazotti tanácsot a 

szülői szervezetet, (közösséget) és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti 

meg.  

 

Önkéntes adatszolgáltatás esetén  

 az alkalmazottat tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétele 

nem kötelező,  

 kiskorú tanulónál be kell szerezni a szülő engedélyét.  

 

Az oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és a változás-bejelentés  
 

 Az adatvédelmi törvényben foglaltak megfelelése érdekében minden dolgozó és tanuló  

 részére – a KIR adatbázisból történő kigyűjtéssel – írásbeli igazolást kell kiadni a 11 

jegyből álló azonosító számáról.  

 Ha az érintett dolgozó tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben  

róla nyilvántartott adatokról, az intézmény adatfelelőse a kérelem napján, 

térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki.  

 Ha az intézmény olyan gyermekkel, tanulóval, óraadóval vagy más alkalmazottal léte-

sített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését 

követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül. 

A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és 

kiadni.  



 
 

             Szervezeti és Működési Szabályzat                  Törteli Szent István Király Általános Iskola 

 85 

 Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a jog-

viszony megszűnését – a megszűnés időpontjától számított – öt napon belül jelenti be 
a KIR-en keresztül.  

 Ha a gyermek, tanuló jogviszonya a nevelési-oktatási intézménnyel megszűnik, az 

intézmény statisztikai céllal közli a KIR-en keresztül, hogy  

 a jogviszony milyen jogcím alapján szűnt meg,  

 tanuló esetén közli, hogy az érintett az adott köznevelési alapfeladatban szerzett-e 

iskolai végzettséget, szakképesítést, valamint – iskolai végzettség hiányában – 

hány évfolyamot végzett el. (A tanulói jogviszonyon érteni kell a magán-tanulói, a 

vendégtanulói jogviszonyt is.)  

 

Az adatok továbbításának rendje  
 

 Az alkalmazottak, pedagógusok a kötelezően nyilvántartott adatai a törvényben 

meghatározott céloknak megfelelően a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz 

kötöttség megtartásával továbbíthatók  

 

 finanszírozáshoz szükséges adatok tekintetében a fenntartónak,  

 a törvényi felhatalmazás alapján, a társadalombiztosítással összefüggő 

jogviszonnyal összefüggő adatok tekintetésben az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárnak, illetve a NAV-nak  

 SZJA törvény felhatalmazása alapján az adózással összefüggő adatok esetében a 

NAV-nak  

 a köznevelési törvény alapján meghatározott pedagógusi és közalkalmazotti 

nyilvános adatok tekintetében a KIR számára  

 a pedagógusigazolvány kiadásához szükséges adatok tekintetében a 

pedagógusigazolvány kibocsátójának  

 a közneveléssel összefüggőadatokat az igazgatási tevékenységet végző 

közigazgatási szervnek,  

 a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak  

 jogszabályi felhatalmazások alapján a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

 

 A gyermekek, tanulók kötelezően nyilvántartott adatai a törvényben meghatározott 

céloknak megfelelően továbbíthatók az alábbiak szerint:  

 

 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére  
o a neve, születési helye és ideje,  

o lakóhelye, tartózkodási helye,  

o szülője neve, törvényes képviselője neve,  

o szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,  

o jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése,  

o magántanulói jogállása,  

o mulasztásainak száma  

o a tartózkodásának megállapítása céljából,  

o a jogviszonya fennállásával,  

o a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben  
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 egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény részére az egészségi 

állapotának megállapítása céljából  

o a neve, születési helye és ideje,  

o lakóhelye, tartózkodási helye,  

o társadalombiztosítási azonosító jele,  

o szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye tartózkodási helye és telefon-

száma,  

o o iskolai egészségügyi dokumentáció,  

o o a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok  

 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezet, gyermek- és ifjúság-

védelemmel foglalkozó szervezet, intézmény részére a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából  

o a neve, születési helye és ideje,  

o lakóhelye, tartózkodási helye,  

o szülője, törvényes képviselője neve,  

o szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,  

o a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,  

o a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok  

 a fenntartó részére, az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai 

az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából  

 a tankönyvforgalmazók részére a számla kiállításához szükséges adatai  

 az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartása céljából.  

 a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás 

között,  

o a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára vonatkozó adatai  

o tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai  

 a szülő, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, az iskola részére, az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai  
 a szülő, a vizsgabizottság, a gyakorlati képzés szervezője, a tanulószerződés 

alanyai, vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskola, iskolaváltás 

esetén az új iskola, a szakmai ellenőrzés végzője részére  

o magatartása,  

o szorgalma  

o tudása  

o értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen 

belül,  

 a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére diák-

igazolvány kiállításához szükséges valamennyi adata  

 

A tanuló fejlődésének nyomon követése  
 

Az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus - jogszabályban meghatározottak 

szerint - köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. A 

méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum 

alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható.  

A tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-értékelés során 

keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, s e 
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célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a közoktatási feladatkörében 

eljáró oktatási hivatal részére.  

 

Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolni lehet az 

önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és életviteli 

szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat. A közoktatási 

feladat- körében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat visszaküldi az iskolának. 

 

Az országos mérések, értékelések során az érintett tanulónál minden esetben azt a mérési 

azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első ízben kitöltött dokumentumon alkalmaztak. 

Az adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő ötödik tanítási év végén törölni kell.  

 

Az iskola az önkéntes adatszolgáltatással gyűjtött adatokat a dokumentumoknak a köznevelési 

feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak történő megküldést követő három munkanapon belül 

törli. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók 

fel, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai 

intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas módon 

tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével 

átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének megállapításával 

kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára.  

 

Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait - beleértve a mérési azonosítót is - a másik 

iskolának továbbítani kell. Az iskola értesíti a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási 

hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik iskolának küldte tovább. A közoktatási 

feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat a honlapján az érintett tanuló és 

szülője részére hozzáférhetővé teszi.  

 

(Középiskola esetén):  

A középiskola és a szakiskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, 

hogy az ott végzett tanulók - a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán - a 

tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középiskola és a szakiskola 

megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért 

tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és 

személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben 

szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.  

 

 

Az adatkezelésben résztvevők köre  
 

Adatkezelés felügyelete, irányítása  

 Igazgató  

 

 elkészíti és kiadja az intézmény adatvédelmi,- adatkezelési szabályzatát;  

 teljes körű adatkezelési, betekintési, adattovábbítási jogokkal. rendelkezik.  

 titoktartási és adatvédelmi kötelezettsége van az intézmény személyi állomány 

adataira vonatkozóan  

 ellenőrzi, hogy a személyes és különleges adatok kezelése megfelel-e a törvényi 

előírásoknak  
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 biztosítja az adatkezeléshez és védelemhez szükséges személyi, szakmai, tárgyi 

feltételeket.  

 kijelöli az adatkezeléssel foglalkozók körét, feladatait;  

 rendszeresen ellenőrzi a közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói és 

alkalmazotti adatok nyilvántartásának kezelésének, továbbításának szabályosságát, 

jogszerűségét,  

 intézményváltás esetén gondoskodik a magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésével kapcsolatos tanulói adatok megfelelő továbbításáról  

 gondoskodik az indokolt mértékben és módon meghatározott adatok kezelésének 

rendjéről, s amennyiben szükséges az érintettek hozzájárulásának beszerzéséről. 

 számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes rendszerben tárolt összes 

alkalmazotti, tanulói és tanügyi adatok olvasási, valamint a tantárgyi érdemjegyek 

téves bejegyzéseinek javításának írásos hozzáférésére.  

 Esetileg engedélyezi a számítástechnikai rendszer üzemeltetését biztosító rend-

szergazda írási, olvasási jogosultságát.  

 Meghatározza az intézmény számítástechnikai rendszerében tárolt adatok 

hozzáférésének jogosultsági körét és a hozzáférés mértékét,  

 az adatkezelés felügyeletére, ellenőrzésére vonatkozó feladatait és jogait az 

igazgatóhelyettesre átruházhatja.  

 

 Igazgatóhelyettes  

 

 ellenőrzi, hogy az intézményben az adatkezelés a vonatkozó jogszabályok és az 

adatvédelmi és kezelési szabályzat előírásai szerint történjen;  

 haladéktalanul intézkedik az esetleges szabálytalanságok esetén azok 

megszüntetésére,  

 figyelemmel kíséri az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat, és annak 

változásait. Szükség esetén konkrét javaslatot tesz az igazgató részére adatkezelési 

szabályzat módosítása érdekében mint az intézményvezető által kijelölt helyettes, 

jogosult az intézmény alkalmazottainak, tanulóinak személyi nyilvántartásába 

teljes körűen betekinteni.  

 A betekintés vagy adatszolgáltatás során tudomására jutott adatot csak 

rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra feljogosított személynek 

hozhatja tudomására.  

 a munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felügyeli a közoktatási 

törvény alapján nyilvántartott tanulói és alkalmazotti adatainak kezelését, 

továbbítását  

 rendszeresen ellenőrzi az iskolatitkár adatkezelésével és védelmével kapcsolatos 

munkáját  

 A számítástechnikai rendszerben tárolt összes tanulói, tanügyi adathoz olvasási 

jogosultsággal hozzáférhet  

 

Az adatkezelési operatív feladatai  
 Iskolatitkár  

 

 a munkaügyi feladatokhoz nélkülözhetetlen adatok tekintetében teljes adatkezelési, 

betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és adatvédelmi 

kötelezettsége van.  
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 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és 

kezelési szabályzat előírásai alapján végezni;  

 feladatainak ellátása során titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 

kötelezettség nem vonatkozik a közalkalmazottak adatainak azon körére, 

amelyeket nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási célból feldolgoz és továbbít.  

 számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz való 

hozzáférésre.  

 nyilvántartja a pedagógusok és alkalmazottak adatait a közoktatási törvény 

kötelező előírása szerint.  

 kezeli a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagát és vezeti a szükséges 

nyilvántartásokat  

 A számítástechnikai rendszerben tárolt összes alkalmazotti adathoz írási és 

olvasási jogosultsággal hozzáférhet  

 feladatainak ellátása során titoktartási kötelezettség terheli A titoktartási 

kötelezettség nem vonatkozik a tanulók adatainak azon körére, amelyeket vezetői 

utasítás alapján nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási célból feldolgoz és továbbít.  

 az intézmény tanulóira vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem 

tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési 

jogosultsággal rendelkezik.  

 nyilvántartja a tanulók adatait a közoktatási törvény kötelező előírása szerint.  

 a pedagógusok és alkalmazottak adatainak a kiadott utasítás szerinti továbbítása  

 A számítástechnikai rendszerben tárolt összes tanulói, tanügyi adathoz korlátozott 

(írási) jogosultsággal hozzáférhet  
 

 Pedagógusok, osztályfőnök  

 

 

 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és 

kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni;  

 köteles a tudomására jutott hivatali, és a tanulók, gyermekek felügyelete során 

birtokába jutott titkot megőrizni;  

 az érintett osztályon és a nevelőtestületen belül, a tanulók magatartására, 

szorgalmára a tudásuk értékelésére vonatkozóan részleges adatkezelési, 

betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsággal rendelkezik.  

 az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más, 

vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez 

esetben az adatok kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a 

jogosult beleegyezése nem szükséges.  

 a tanulókkal kapcsolatos munkavégzése során az alábbi adatokat kezelheti  

o a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és 

tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a 

tartózkodási jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma  

o szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma  

o tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen  

- felvételivel kapcsolatos adatok  

- a tanulómagatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok  

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok  
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- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok  

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok  

 számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes rendszerben tárolt összes 

tanulóra olvasási, valamint az általa oktatott tantárgyi érdemjegyek és a hiányzások 

írásos hozzáférésére.  

 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  

 

 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és 

kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni;  

 köteles a tudomására jutott hivatali, és a tanulók, gyermekek felügyelete során 

birtokába jutott titkot megőrizni;  

 feladatára vonatkozóan részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, 

másolatkészítési jogosultsággal rendelkezik.  

 a tanuló, gyermek osztályfőnökével, nevelőjével együttműködve, konzultálva, az 

intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más, 

vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez 

esetben az adatok kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a 

jogosult bele-egyezése nem szükséges.  

 munkavégzése során az alábbi adatokat kezelheti  

o a tanuló neve, születési helye, ideje, állampolgársága  

o lakcíme, telefonszáma  

o szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma  

o a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozók adatok  

o a tanuló diákigazolványának sorszáma  

o a tanuló azonosító száma (diákigazolványban szerepel)  

 munkavégzése során továbbíthatja az előzőekben részletezett adatokat:  

o az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek 

(iskolaorvos, fogorvos), a tanuló egészségügyi állapotának megállapítás 

céljából  

o a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából (gyermekjóléti 

szolgálat, illetékes jegyző)  

 

 Számítástechnikai munkatárs, rendszergazda  

 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és 

kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni;  

 köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;  

 felel a számítástechnikai rendszer adatbiztonsági követelményeinek betartásáért, a 

zökkenőmentes üzemeltetésért  

 gondoskodik a rendszer folyamatos karbantartásáról  

 kizárólagossal biztosítja az adatkezelésben résztvevő számára biztosított 

hozzáférési jogosultságot  
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 biztosítja, hogy az intézményben minden adatkezelő csak egyéni azonosítás után 

léphessen be az elektronikus rendszerbe  

 gondoskodik arról, hogy az adatok bevitelének adatmódosításának tényét időpont-

ját, az adatkezelő azonosító adatait a rendszer automatikusan naplózza  

 biztosítja, hogy az adatokról naponta biztonsági mentés készüljön  

 biztosítja, hogy a számítógépes hálózatban az adatok „feltörése” ne legyen 

lehetséges  

 Igazgató eseti engedélye alapján jogosult a számítógépes rendszer adatainak 

olvasási és írásos hozzáféréséhez.  
 

5. AZ INTÉZMÉNYI ADATKEZELÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI  
 

A személyi adatok forrása  

 

Az intézményi dolgozók és tanulók esetében azok az adatok, amelyek az intézmény 

nyilvántartási, adatszolgáltatási, továbbítási feladataihoz, kötelezettségeihez kapcsolódnak, s 

amelyekhez kezeléséhez az érintettek is hozzájárultak 

 

A személyes adatok felvételének formája 

 

Az adatok felvétele minden esetben írásbeli formában történik, Szóbeli tájékoztatás alapján 

az adatbázisba semmilyen adat nem kerülhet be.  

 

A személyes adatok felvételének módja  

 

A felvett adatok nem térhetnek el az azok forrásául szolgáló iratban szereplő adatoktól.  

Ha a forrás-irat valamilyen okból értelmezhetetlen, olvashatatlan, ellentmondásos, vagy 

hiányos, akkor az adat szolgáltatótól írásbeli módon történt kijavítást, kiegészítést kell kérni. 

A változtatást – mint kiegészítési, módosítási, javítási kérelem- csak akkor végezhető el, ha 

azt a dolgozó, vagy a tanuló gondviselője dátummal ellátva sajátkezű aláírásával hitelesíti  

 

A személyi adatokhoz történő hozzáférés  
 

A hagyományos nyilvántartásban és a számítógépes naplóban szereplő adatok hozzá-

féréséhez az adatkezelő, felhasználó csak a szükséges mértékben, ideig és a feladatának 

elvégzéséhez kötött módon férhet hozzá.  

 

A számítógépes adatkezelés esetén a rendszer felhasználói egyes adatfajtákhoz olvasási, vagy 

írás és olvasási jogosultsággal férhetnek hozzá.  

A megismert adatokat a hozzáférési jogosultsággal rendelkező dolgozó kimásolhatja, 

illetve kinyomtathatja, azzal a kötelezettséggel, hogy az ily módon nyert adatokat csak 

feladataihoz kötötten használhatja fel, s gondoskodik arról, hogy az ne kerüljön illetéktelenek 

birtokába.  

Számítógépes adatkezelés esetén a hozzáférési jogosultság a rendszergazda által kiadott 

személyes kód és jelszó alkalmazásával nyílik meg.  

 

A személyi adatok felhasználása az intézményi nyilvántartásokban.  
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a.) Az intézményben dolgozó közalkalmazottak adatai az alkalmazotti nyilván-

tartásokban találhatók.  

 

Az alkalmazotti nyilvántartások előállítása alapjául szolgáló adatok bevitelére az iskolatitkár 

jogosult.  

 

b.) A kötelezően előállítandó és használandó nyilvántartásokban a tanulók, gyermekek 

személyi adatait osztályonként, vagy csoportonként kell feldolgozni.  

 

Az iskola által kötelezően használt nyilvántartás  
 

 

 bizonyítvány,  

 a nemzetiségi bizonyítvány,  

 az érettségi bizonyítvány, az érettségi tanúsítvány,  

 a szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány,  

 a törzslap külíve, belíve,  

 a nemzetiségi törzslap külíve, belíve,  

 a törzslap külíve, belíve érettségi vizsgához, az érettségi törzslap kivonata,  

 a törzslap külíve, belíve szakmai vizsgához,  

 az értesítő (ellenőrző),  

 az osztálynapló,  

 a csoportnapló,  

 az egyéb foglalkozási napló,  

 a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához,  

 az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához,  

 az órarend,  

 a tantárgyfelosztás,  

 a továbbtanulók nyilvántartása,  

 az egyéni és csoportos foglalkozási napló az alapfokú művészeti iskolában,  

  az egyéni és csoportos foglalkozási napló a zeneművészeti szakközépiskolában,  

 az étkeztetési nyilvántartás,  

 a tanulói jogviszony igazoló lapja,  

 

Az intézményünkben kezelt adatokat nyomtatott formában vagy elektronikus módon 

tartjuk nyilván. A továbbításra szolgáló adatközlő lapokat ugyancsak hagyományos 

nyomtatott formában vagy elektronikus módon vezetjük  

Az intézmény minden dolgozójának és tanulójának személyes adatainak összegyűjtéséről, 

karbantartásáról, biztonságos kezeléséről, ellenőrzéséről az igazgató által kijelölt munka-

ügyi feladatokat ellátó dolgozó, vagy vezető gondoskodik. 
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6. AZ ADATKEZELÉS ÜGYVITELE, DOKUMENTUMAI  
 

A személyi iratok  
Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 

felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor illetve azt követően keletkezik és az alkalmazott 

személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

Személyi iratok csoportosítása  

 a közalkalmazott személyi anyaga  

 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat  

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok  

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok  

 tanulói iratok  

 

Az intézményi dolgozók személyi anyagának adattartalma 

 

Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben 

együttesen kell tárolni, és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.  

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a 

közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli.  

 

Személyes alapadatok iratai  

 

 az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja,  

 az önéletrajz,  

 az erkölcsi bizonyítvány,  

 a kinevezés,  

 a besorolásról, illetve az áthelyezésről rendelkező iratok,  

 a minősítés,  

 az alkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,  

 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,  

 közalkalmazotti igazolás másolat.  

 hatályos fegyelmi ügyek  

 

Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok:  

 

 juttatásokkal kapcsolatos iratok (kitüntetés, jubileumi jutalom, külön juttatás,  

 céljutalom, eseti jutalom, munkáltatói kölcsön, képzésre kötelezés, tanulmányi 

szerződés, tanulmányi igazolás, tanulmányi juttatás, elhelyezés, egyéb jóléti ügyek),  

 közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok (pályázat, alkalmasság igazolások, 

nyilatkozat, szolgálati igazolvány, munkavédelmi oktatás, kártérítés, 

összeférhetetlenség, helyettesítés elrendelés, fizetés nélküli szabadság, (GYES, 

GYED, GYES, saját lakásépítés,  
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 hozzátartozó ápolás, házastárssal külföldre utazás, egyéb) szabadidő, eltérő munkarend 

megállapítás,  

 

Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyok iratai  

 

 katonai szolgálat,  

 felkérések,  

 további jogviszony létesítés engedélyezése, ill. elutasítása),  

 

Közalkalmazott kérelmére kiállított, vagy önként átadott iratok  

 

 szociális támogatás,  

 egyéni kérelmek,  

 munkaképesség csökkenés,  

 munkavégzés alóli mentesség igazolása,  

 közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok alapját képező iratok,  

 nyilvántartott adatok változásainak bejelentése,  

 iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat,  

 nyelvvizsga,  

 közigazgatási alap- és szakvizsga,  

 ügykezelői vizsga,  

 egyéb képzettség,  

 szakértői okiratok másolatai,  

 betekintési kérelem,  

 

 

Illetménnyel és ezzel összefüggő, más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok 

 

 

 személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetés - letiltás, melyek a b.) pont 

szerinti iratcsoport részei, elkülönítésük azonban a központi bérszámfejtéshez 

kapcsolódik.  

 

A személyi anyag része a közalkalmazotti alapnyilvántartás, mely e szabályzat 1. sz 

mellékletét képezi. A közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, 

majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

 

 a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor  

 a közalkalmazott áthelyezésekor  

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor  

 ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak  
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A személyi iratokba történő betekintés  
 

A személyi anyagba való betekintésre jogosultak.: 

 saját adataiba az alkalmazott,  

 az alkalmazott felettese,  

 a minősítést végző vezető  

 a törvényességi ellenőrzést végző testület, vagy személy  

 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy  

 munkaügyi per kapcsán a bíróság  

 feladatkörükben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult 

büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, nemzetbiztonsági 

szolgálat  

 a személyzeti, munkaügyi és illetmény- számfejtési, munkaügyi feladatokat ellátó 

munkatárs feladatkörén belül.  

A személyi iratok kezelésének feladatai  
 

Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban nyilvántartott 

adatokkal kapcsolatban minden ezen szabályzat szerint információhoz jutó személyt 

adatvédelmi kötelezettség terhel, felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének megfelelő 

felhasználásáért,valamint azért, hogy az ezen szabályzat szerint illetéktelen személy birtokába 

ne juthasson.  

 

A személyügyi/munkaügyi feladatokért felelős vezető köteles gondoskodni arról, hogy a 

személyes adat a megfelelő személyi iratra, adathordozóra a keletkezésétől, változásától, 

helyesbítésétől számított 15 munkanapon belül rávezetésre kerüljön, illetve kezdeményezi a 

munkáltatói jogkör gyakorlójánál az általa kiadott írásbeli rendelkezés szükség szerinti 

helyesbítését.  

 

A személyügyi/munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott az általa kezelt - a (köz)alkalmazotti 

jogviszonnyal összefüggő - személyi iratra adatot, megállapítást csak közokirat, az 

alkalmazott írásbeli nyilatkozata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés alapján tehet .  

Köteles kezdeményezni vezetőjénél a megítélése szerint valóságnak már meg nem felelő adat 

helyesbítését, törlését.  

Az alkalmazotti nyilvántartás adatlapját csak ezen szabályzat szerint teljes körű adatkezelési 

jogkörrel rendelkező személyügy/munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott vezetheti, akit az 

adatnyilvántartás minden szakaszában és a tárolás során terhel az adatvédelmi kötelezettség. 

 

A személyi iratok iktatása, tárolása  

 

Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben 

együttesen kell tárolni, és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.  

A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt nem kell lerakni.  

Az irattározás az alkalmazotti jogviszony fennállásáig történik.  
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A számítógépes iktatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyügyi tárgykódon 

nyilvántartott iratok adataihoz, csak a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársak 

férhessenek hozzá.  

Személyi iratot tárolni csak a személyügyi feladatot ellátó vezető, vagy alkalmazott 

helyiségében, a munkavégzést követően biztonsági zárral ellátott irattárolóban (páncél- vagy 

lemez-szekrényben) elzártan lehet.  

Az intézmény személyügyi feladatot ellátó helyisége a titkárság és a vezetői irodák.  

A személyügyi feladatot ellátó dolgozó helyiségét - ha az ott dolgozók közül senki nem 

tartózkodik bent - zárva kell tartani.  

Az alkalmazotti jogviszony megszűnését követően az alkalmazott személyi iratait a központi 

irattárban kell elhelyezni.  

Az irattárban elhelyezésre kerülő "régi anyag" elnevezésű személyi iratokat úgy kell tárolni, 

hogy ahhoz csak az intézményvezető, kijelölt helyettese és a személyügyi feladat/munkaügyi 

feladatot ellátó vezető férhessen hozzá.  

A személyi anyagot az alkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell 

őrizni.  

 

Személyi iratok nyilvántartása  
 

Az iratokat, tartalmuknak megfelelően, a megjelölt csoportosításban, személyi iratgyűjtőben 

kell tárolni és őrizni.  
 

Az iratgyűjtőben az iratokat az iratcsoport elnevezésével ellátott kemény kartonlappal kell 

elhatárolni az áttekinthető kezelhetőség érdekében.  

 

Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok kezelése az intézmény személyügyekkel foglalkozó 

ügyintézőjének feladata.  

 

A személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetésletiltás, családi pótlék stb. iratok, köz-

ponti bérszámfejtéshez kapcsolódnak. Az iratok tárolása, őrzése a központi bérszámfejtő hely 

feladata. 

 

Személyi adatokban történő változások kezelése  
 

Minden alkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező változást köteles 5 napon belül írásban 

bejelenteni és okirattal (vagy annak másolatával) igazolni a személyügyi/munkaügyi feladatot 

ellátó munkatársnak:  

 

 név,  

 családi állapot,  

 eltartott gyermek (név, születési idő, eltartás kezdete),  

 lakcíme, ideiglenes tartózkodási hely címe,  

 iskolai végzettség,  

 szakképzettség,  

 tudományos fokozat,  

 állami nyelvvizsga,  

 iskolai végzettség, szakvizsga,  
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A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő személyügyi munkatárs a 

bejelentéstől számított 15 munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni.  

 

 

A kinevezési okiratok, illetve a besorolási és kinevezési okiratok módosításának rendelkező 

részében - a besorolási fokozathoz tartozó fizetési fokozat meghatározása mellett - zárójelben 

fel kell tüntetni ezen okiratok fejrészében a munkakör FEOR számát.  

Az áthelyezés elfogadása esetén a két fél egyetértő nyilatkozatát tartalmazó okiratban kell 

megállapodni az áthelyezés részletes feltételeiről (áthelyezéshez hozzájárulás, időpont, mun-

kakör, illetmény, illetve az elért pályagyorsító intézkedések elfogadása, szabadság, fennálló 

kötelezés, kölcsöntartozás, egyéb megállapodások, valamint annak rögzítése, hogy az áthelye-

zési megállapodásban nem szereplő kérdésekben a fogadó szervezetnek nincs jogfolytonos 

teljesítési kötelezettsége).  

 

 

7. KÖZÉRDEKŰ ADAT  
 

Közérdekű adat: állami, vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy keze-

lésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat.  

Az intézmény közérdekű adatai nyilvánosak, kívülállók számára hozzáférhetők, 

megtekinthetők.  

Az intézmény kötelessége a feladatkörébe tartozó közérdekű ügyekben a szülők, tanulók 

gyors pontos tájékoztatása az alábbi közérdekűnek minősíthető adatairól:  

 

 

 alapadatai (az alapító okirat szerint)  

 feladatai, hatásköre  

 szervezeti felépítése  

 működésének rendje, ezzel kapcsolatos dokumentumok  

 nevelési programja  

 pedagógiai programja  

 házirendje  

 feladatok, követelmények  

 a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  

 a beiratkozásra meghatározott idő,  

 a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,  

 köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke,  

 tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke,  

 a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is,  

 a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje,  

 a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,  

 a külső szervek által végzett ellenőrzések nyilvános megállapításai,  
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 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával,  

 a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje éves munkaterv alapján a 

nevelési évben,  

 tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai  

 

Az intézmény Különös közzétételi listában ad tájékoztatást a tevékenységéhez kapcsolódó 

jogszabályilag meghatározott (személyes adatokat nem sértő) adatokról, információkról az 

alábbiak szerint: 

 

Iskolák esetében: 

 

 a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,  

 a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

számát,  

 a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét,  

 tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéket,  

 a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is,  

 a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét,  

 a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,  

 egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,  

 az intézmény nyitva tartásának rendjét,  

 éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjait,  

 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával,  

 a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot,  

 a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és 

szakképzettségét,  

 a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai 

végzettségét és szakképzettségét,  

 az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,  

 a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,  

 középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit  

 a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,  

 a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,  

 az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett idejét,  

 az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,  

 szakkörök igénybevételének lehetőségeit.  

 mindennapos testedzés lehetőségeit  
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 hétvégi házi feladat szabályait,  

 iskolai dolgozatok szabályait.  

 
 

Az intézmény tájékoztató rendszere az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi Az 

előzőekben felsorolt adatokat és dokumentumokat. A közzétételi lista tartalmát szükség 

szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP- jelentés megküldését 

követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni.  

 

 

8. A KÖZNEVELÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE (KIR) 

 

A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a 

nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, 

gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből 

személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt 

egyidejű értesítése mellett, meghatározott esetben adhatunk ki.  

 

Intézményünk, mint köznevelési feladatokat ellátó adatszolgáltató (intézménytörzs) 

törvényileg előírt módon és tartalommal adatot szolgáltat a KIR honlapján keresztül fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással, vagy postai úton a KIR által biztosított adatlapon 

(amennyiben az elektronikus hitelesítés az intézményben nem megoldott), mely tartalmazza 

az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, az intézmény - külön jogszabályban 

meghatározott - hivatalos nevét, az intézmény típusát, az intézmény feladat ellátási helyét, az 

intézmény székhelyét, OM azonosítóját tagintézmény nevét telephelyét, alapfeladatának, 

szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat 

ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, iskolatípusonként az 

évfolyamok számát, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, a 

gazdálkodással össze-függő jogosítványokat.  

 

A nyilvántartásban szereplő adatok közhitelesek. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, 

továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést 

készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők.  

 

Az intézmény jogszabályi előírás szerint a bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat 

nyolc napon belül bejelenti, és meghatározott adatszolgáltatással adatokat, és ezzel 

egyidejűleg közérdekű információkat szolgáltat a Közoktatási Információs Iroda részére:  

A változásjelentéshez csatolandó az intézmény alapító okirata, megszűnés esetén, pedig meg-

szüntető határozat, és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés igazolása.  

 

A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki 

megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők.  

 

A Közoktatási Információs Iroda intézményünk adatszolgáltatása alapján a azonosító 

számot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyban áll, akit pedagógus-munkakörben, nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő 

munkakörben alkalmaznak, illetve akit óraadóként foglalkoztatnak.  
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Pedagógus igazolvány  

 
Az Iskola a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munka-

körben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, és pedagógiai felügyelő 

munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre - pedagógusigazolvány kiadását 

kezdeményezi, Annak részére, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, az 

utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását.  

 

A pedagógusigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel 

ellátott igazolvány. A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban az intézmény, 

elektronikus úton terjeszti elő a pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és 

szolgáltat adatot. Az intézmény az eljárás során - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a 

központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR 

működtetőjével.  

 

A pedagógusigazolvány tartalmazza a jogosult fényképét, a jogosult családi és utónevét, 

születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 14. életévét betöltött jogosult 

esetében az aláírását, az igazolvány kiállításának napját és az érvényesíthetőség évét, 

érvényességre vonatkozó adatot, az igazolvány egyedi azonosítóját (igazolványszám, adatchip 

azonosító), azon intézmény(ek) nevét és székhelyét, amellyel a pedagógus közalkalmazotti 

jogviszonyban, munkaviszonyban áll.  

 

Intézményünk vezeti azoknak a pedagógusoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal 

rendelkeznek.  

A nyilvántartás tartalmazza az elektronikus igénylésről kinyomtatott és a pedagógussal 

aláíratott ellenőrző adatlapot, az igénylés elküldésének tényét és idejét, az oktatási igazolvány 

egyedi azonosítóját, az érvényesítő matricák megrendelésének tényét és idejét, a megrendelt 

érvényesítő matricák megérkezésének tényét és idejét, a pedagógus igazolvány 

érvényesítésének tényét és idejét, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, a pedagógus 

igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét, az igazolvány egyedi adatchip azonosítóját, a 

megfizetett hatósági díjakat  

 

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a 

szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, továbbá 

az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógus-

igazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartó szerv részére.  

 

Diákigazolvány  
 

Az iskola a tanuló kérelmére elektronikus úton diákigazolvány kiadását kezdeményezi a 

hatályos jogszabályok szerinti módon és tartalommal. A diákigazolvány közokirat.  

A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel ellátott 

igazolvány.  

 

A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és 

idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását, a tanuló fényképét, 
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azonosító számát, az iskola nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány 

érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát.  

 

Az Intézmény a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, 

a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvénye-sítő 

matrica sorszámát, valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges 

további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.  

 

Az intézmény a diákigazolvány elkészítése körében tudomására jutott személyes adatot a 

diákigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.  

 
Tanulói nyilvántartás  
 

A KIR tartalmazza a tanulói nyilvántartásban a tanuló teljes nevét (ha pl két keresztnév 

van), nemét születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét oktatási azonosító 

számát, anyja teljes nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, sajátos nevelési 

igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, diákigazolványának számát, 

magántanuló-e, tanköteles-e, tanulói jogviszony kezdetét, megszűnésekor a kijelentkezés 

adatait valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait, a jogviszonyát megalapozó 

köz-nevelési alapfeladatot, nevelésének, oktatásának helyét, évfolyamát, tanulmányai várható 

be-fejezésének idejét.  

 

A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói 

jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére.  

 

A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 

bejelentik a nyilvántartásba. 

 

9. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 

Az intézményben biztosítania kell  

 

 Az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő 

illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását,  

 Az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, 

megváltoztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését,  

 Annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és 

manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre vagy a tár tartalmát 

illetéktelenül megismerjék, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák,  

 Annak megakadályozását, hogy adatkezelésre használt táv-adatátviteli vonalon az 

adatokhoz illetéktelenül hozzáférjenek  

 A hozzáférési jogosultság betartását,  
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 Azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,  

 Annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett eszköz-

tárba milyen adatokat, mikor és ki rögzíti, illetve intézkedett a rögzítésről,  

 Annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat 

illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon 

megváltoztassák.  

 

A számítógéppel vezetett alapszabályai  

 

 az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, 

hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy 

természeti csapás ellen,  

 azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését a hivatalos 

feladataikkal összhangban megállapított felhatalmazás alapján kell szabályozni, 

ellenőrizni,  

 számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, 

felhasználását és a hozzáférést ellenőrizni kell,  

 az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilvántartást 

kell vezetni  

 a nyilvántartásban szerepelnie kell  

o a nyilvántartási számnak,  

o a használatba vétel időpontjának, 

o kezelésre átvevő aláírásának,  

o számítástechnikai nyilvántartás esetén nevének.  

 

 meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó eszközöket 

üzemeltethetik;  

 a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát szolgálati titokként kell kezelni;  

 gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak 

dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá.  

 A számítástechnikai optikai adathordozókat, amelyeken személyügyi programok és 

adatok vannak, felhasználásuk megkezdésekor egyedi azonosító számmal, 

nyilvántartásba kell venni, azt az optikai adathordozókon fel kell tüntetni.  

 A személyügyi feladatot ellátó vezetőfelelős az általa vezetett nyilvántartásban 

dokumentáltan átvett optikai adathordozó biztonságos elzárásáért, illetéktelen 

személyek hozzáférésének megakadályozásáért  

 A számítástechnikai eszközökhöz (számítógépek)való hozzáférési jogosultság 

biztosítását azonosító jelszóval kell lehetővé tenni.  
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 A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a vezetője 

ismerhesse meg.  

 A személyügyi adatkezelést ellátó számítástechnikai munkahelyet csak a számítógép 

ki-kapcsolt állapotában hagyhatja el kezelője.  

 Személyügyi feladatot ellátó számítógépes nyilvántartási rendszerhez más feladatot 

ellátó számítógépes rendszer nem férhet hozzá.  

 

Az üzemeltetés biztonsági szabályai  

 
 a számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsora jelen 

szabályzat elfogadásának időpontjában:  

Radicsné Sáfrán Erika  igazgató –a mindenkori igazgató 

Németh Ambrusné igazgatóhelyettes –a mindenkori I. igazgatóhelyettes  

Mariné Tajthy Katalin igazgatóhelyettes –a mindenkori II. igazgatóhelyettes  

Lakatosné Skola Katalin iskolatitkár – a mindenkori iskolatitkár  

Tóth Péter László rendszergazda – a mindenkori rendszergazda 

 

 a személyügyi nyilvántartáshoz alkalmazott számítástechnikai eszközök használatára 

felhatalmazott személyek feladatai: adatbevitel, adatmódosítás, adatmentés, 

archiválás. Adattörlés csak az eredeti dokumentum megtartásával történhet.  

 a számítástechnikai rendszert - ideértve a programokat is - dokumentálni kell.  

 a számítástechnikai rendszer vagy bármely eleme csak a személy/munkaügyért felelős 

vezető felhatalmazásával változtatható meg.  

 A számítógépben kezelt, tárolt alkalmazotti nyilvántartási adatokhoz - saját jelszavuk 

felhasználásával - kizárólag a személyügyi feladatot ellátó vezető, valamint az általa 

meghatározott munkatársak férhetnek hozzá.  

 A hozzáférés jelszavait időközönként, de az üzemeltető személyének megváltozásakor 

azzal egyidejűleg meg kell változtatni. Jelszót ismételten nem lehet kiadni,  

 a rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai esz-

közzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, elcserélésük 

vagy meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen,  

 olyan tervet kell kidolgozni, amely a számítástechnikai eszközök előre nem látható 

üzemzavarának hatását ellensúlyozni képes intézkedéseket tartalmaz.  

 Az alkalmazotti nyilvántartás programját úgy kell kialakítani, hogy automatikus 

módon nyilvántartsa az üzemeltetést az üzemeltetés időpontját, a kezelést végző 

személyeket, a kezelt. adatokat - valamint az üzemzavarok hatásainak elhárítása 

érdekében legalább napi kétszeri mentést kell biztosítania.  

 Az alkalmazotti nyilvántartásban kezelt adatokat legalább havonta egyszer optikai 

adathordozóra (vagy külső háttértárra) is ki kell vinni, mindig a legutolsó 

adatállomány megőrzésével, - az adatállományok változását naplózni kell.  
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 Annak érdekében, hogy munkavállaló megismerhesse azt, hogy az 

alapnyilvántartásban szereplőadatokból róla kinek, milyen célból és milyen 

terjedelemben szolgáltattak adatot (adattovábbítás), az adatszolgáltatásra 

jogosultsággal ezen szabályzatban felhatalmazottak részére történő adatszolgáltatásról 

- a megjelölt adatokkal - a személyügyi feladatokkal foglalkozó dolgozónak 

nyilvántartást kell vezetnie, melyet öt évig meg kell őriznie.  

 

A technikai biztonság szabályai  

 

 az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai 

módszerekkel is meg kell akadályozni,  

 

 z adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes meg-

semmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen,  

 az adatállományok tartalmát képező adattételek számát folyamatosan ellenőrizni kell.  

 a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni,  

 az adatok és az adatállományok változását naplózni kell,  

 az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell,  

 on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell,  

 programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását - ha a próbát külső 

szerv vagy személy végzi - el kell kerülni.  
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Záró rendelkezések 

 

 

Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. 

melléklete.  

 

 

Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban 

meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének beszerzésével és a 

fenntartó jóváhagyásával.  

 

Törtel, 2014. február 3. 
 

 

Radicsné Sáfrán Erika 

igazgató 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Az iskola Szülői Munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében 

aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásakor 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

                 az SZMK elnöke       diákönkormányzatot segítő tanár 
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A Szervezeti Működési szabályzat 2. számú melléklete 

 

 

Munkaköri leírás minták 
 

Munkaköri leírás 

 
A munkakör neve:      I. sz. Intézményvezető helyettes  

A munkakört betöltő neve:      
Kinevezési jogkör gyakorlója:   Ceglédi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:    Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:   Intézményvezető 

Bérezési forma:      Havi bér  

Fizetési besorolás:      Kinevezési okmány szerint  

Heti munkaidő:      40 óra, ebből 6 óra a kötelező órája a 

hatályos tantárgyfelosztás és órarend alapján. 

Munkakörhöz kapcsolódó legmagasabb iskolai végzettség: Főiskola 

 

CÉL:  Megbízott felelős vezetőként segíti az igazgató munkavégzését, közvetlenül irányítja a 

beosztottai munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység tervezésében, irányításában, 

ellenőrzésében, az alkalmazottak értékelésében. Vezetői tevékenységét a másik 

igazgatóhelyettessel együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban végzi. 

HELYETTESÍTÉSE: Tanóráit a rendes helyettesítési rend szerint kell megoldani. Vezetői 

feladatainak ellátásában akadályoztatása esetén vezetőtársa helyettesíti. 

SZABADSÁGOLÁSI RENDJE: A többi pedagógus közalkalmazottól annyiban tér el, hogy 

a szünetekben ügyeleti feladatokat köteles ellátni. 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN 

A főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

 Az alsós szakmai munkaközösség munkáját közvetlenül irányítja. 

 Szakmai és gyakorlati segítséget ad a pályakezdő nevelőknek. 

 A munkaközösség vezető közreműködésével elkészítteti a tantárgyak tanmeneteit, 

azokat felülvizsgálat után jóváhagyja. 

 Gondoskodik a belső szabályzatok megismeréséről és betartatja az előírásokat. 

 Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, módosításában, az éves munkaterv 

elkészítésében. 

 Aktívan részt vesz az IPR működtetésében. 

 Aktívan részt vesz az intézmény pályázati munkájában. 

 Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, melyről emlékeztető feljegyzést 

ill. jegyzőkönyvet készíttet és iktattat az iskolatitkárral. Az emlékeztető feljegyzéseket 

másnapra a jegyzőkönyveket egy héten belül készítteti el és aláírásra átadja az 

igazgatónak. Minden jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív. Egyeztetve az igazgatóval 

intézkedik a problémák megoldási módjáról. 

 Rendszeresen referál az igazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól 

és az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak. 

 Félévente, illetve az intézményvezető kérésére írásos beszámolót készít a pedagógiai 

program, éves munkaterv végrehajtásáról az igazgatónak, tantestületnek. A beszámoló 
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tartalmazza a tanévben végzett tantárgyi és nevelési eredményvizsgálatok, a 

tanulmányi versenyek, a szakmai munka folyamatos fejlesztési lehetőségeit, az 

intézmény munkafegyelmének, szervezeti fejlettségének mutatóit. Esetenként 

tematikus beszámolót készít az igazgató által megadott szempontok szerint. 

 

Szervezési feladatok 

 Részt vesz az intézmény tantárgyfelosztásának elkészítésében. 

 Részt vesz az intézményi órarend elkészítésében a tantárgyfelosztás alapján, elkészíti a 

terembeosztásokat. 

 Elvégzi a tanulók versenyekre történő jelentkezéseivel kapcsolatos adminisztratív 

teendőket. 

 Megszervezi a helyi versenyek iskolai fordulóit. 

 Elkészíti a pedagógusok helyettesítési rendjét, igazolja a feladatellátást. 

 Kapcsolatot tart az óvodával a beiskolázás ügyében. 

 Szervezi és irányítja az első osztályosok beíratását. 

 Fokozott figyelemmel kíséri az új osztályok közösségé formálását, tanulmányi 

munkájukat. 

 Ellenőrzi az osztály-és csoportnaplók, törzslapok, bizonyítványok más okmányok 

kezelését, a jegyzőkönyvek pontos vezetését. 

 Ellenőrzi időnként a tanulók füzeteit, ellenőrzőit. 

 Vezeti a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos adminisztrációs munkát, 

nyilvántartja a megszerzett tanúsítványokat. 

 Munkavédelmi feladatot lát el, a munkavédelmi felelőssel együttműködve a 

baleseteket kivizsgálja, jegyzőkönyvet készít. Részt vesz a munkavédelmi szemléken. 

 Ellenőrzi a munkafegyelmet, (pontos órakezdés, ügyeletes munka stb.) a 

helyettesítéseket, az anyagfelhasználást; a vagyonvédelmet. 

 Óralátogatásokat és felméréseket végez. Az óralátogatásokról óralátogatási naplót 

vezet. Irányítja a 4. évfolyamon végzett készség-és képességmérést, az eredmények 

rögzítését és elemzését. 

 Megszervezi az osztályozó-és javítóvizsgákat. 

 Ellenőrzi a kirívó tanulói magatartási problémákat, jelzi az igazgatónak, aktívan részt 

vesz intézkedéseivel azok kivizsgálásában, megoldásában. 

 Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a takarítók és más technikai dolgozók és a 

pedagógusok munkavégzését, a jogszabályi előírások betartását.  

 Az igazgató megkeresése után engedélyezi az alkalmazottak szabadságát, elrendeli a 

helyettesítéseket, helyettesítési naplót, és elektronikus nyilvántartást vezet. 

 Az igazgató távollétében saját jogkörében intézkedik. 

 Segíti a diákönkormányzat tevékenységét. 

 Ellenőrzi a szakkörök és délutáni foglalkozások tevékenységét.  

 Jóváhagyja és ellenőrzi a napközis csoportok tanmenetét, foglalkozási tervét, 

működését. Ellenőrzi az étkeztetés rendjét. 

 Ellenőrzi a szülői értekezletek megtartását, megszervezi a fogadó órákat és a 

munkaközösségi összejöveteleket. 

 Elkészíti a különféle tanév közbeni és hó végi jelentéseket, túlóra elszámolásokat és 

statisztikákat, távolmaradási nyilvántartást és változásjelentést készít. 

 Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, 

vagy az elismerés kezdeményezésével közli az igazgatóval. 
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 Határidőre elkészíti az intézményi statisztikát az iskolatitkárral, begyűjti a felelősök 

beszámolóit és archiváltatja. 

 Elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét és tájékoztatja erről a munkavállalókat. 

 Ellenőrzi az iskolaépület, a tantermek, udvarok rendjét, tisztaságát és biztonságát, 

utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozók felé. 

 Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed a teljes intézményi 

működésre. Aláírási jogköre kiterjed a tanulói jogviszony igazolására, másolatok 

hitelesítésére. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

 A szülőkkel, a fenntartó illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, hivatali 

és társadalmi szervezetekkel tart kapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás 

alapján az igazgatót képviselve, betartva az intézménnyel és dolgozóival kapcsolatos 

etikai, titoktartási és személyiség jogi szabályokat. 

 Munkájával, magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolai élet és a kiegyensúlyozott 

légkör kialakulásához. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

 Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri 

tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének. 

 

Felelős: 

 A pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi alkalmazott 

munkavégzéséért. 

 A gyerekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

 A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, 

zökkenőmentes lebonyolításáért. 

 A helyettesítések ellátatásáért. 

 A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 Felelős a tantestület egységes munkájáért, az alsó és felső tagozat 

klikkesedéséért. 

 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos 

elvégzéséért. 

 Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és etika és bizalmi jelleg, a 

munkatársak és a gyerekek jogainak megsértéséért. 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 Munkáját mindenkor a hivatali titokra, személyiségi jogokra és az 

adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseknek és a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően köteles végezni. 

 

Jelen munkaköri leírás a hatályos tantárgyfelosztással és órarenddel, a kinevezési és aktuális 

átsorolási okmánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a 
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dolgozó személyi adatait, végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, 

feladatkörét.  

 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő: 

  

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg a tantárgyfelosztás ismeretében.  

 

 

Törtel, 2016.  

 

..................................................................  

intézményvezető 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

 

.................................................................. 

intézményvezető helyettes 
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Munkaköri leírás 

 
A munkakör neve:      II. sz. Intézményvezető helyettes  

A munkakört betöltő neve:      
Kinevezési jogkör gyakorlója:   Ceglédi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:    Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:   Intézményvezető 

Bérezési forma:      Havi bér  

Fizetési besorolás:      Kinevezési okmány szerint  

Heti munkaidő:      40 óra, ebből 8 óra a kötelező órája a 

hatályos tantárgyfelosztás és órarend alapján. 

Munkakörhöz kapcsolódó legmagasabb iskolai végzettség:  

 

CÉL:  Megbízott felelős vezetőként segíti az igazgató munkavégzését, közvetlenül irányítja a 

beosztottai munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység tervezésében, irányításában, 

ellenőrzésében, az alkalmazottak értékelésében. Vezetői tevékenységét a másik 

igazgatóhelyettessel együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban végzi. 

HELYETTESÍTÉSE: Tanóráit a rendes helyettesítési rend szerint kell megoldani. Vezetői 

feladatainak ellátásában akadályoztatása esetén vezetőtársa helyettesíti. 

SZABADSÁGOLÁSI RENDJE: A többi pedagógus közalkalmazottól annyiban tér el, hogy 

a szünetekben ügyeleti feladatokat köteles ellátni. 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN 

A főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

 A felső tagozat munkáját közvetlenül irányítja. 

 Szakmai és gyakorlati segítséget ad a pályakezdő nevelőknek. 

 A munkaközösség vezetők közreműködésével elkészítteti a tantárgyak tanmeneteit, 

azokat felülvizsgálat után jóváhagyja. 

 Gondoskodik a belső szabályzatok megismeréséről és betartatja az előírásokat. 

 Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, módosításában, az éves munkaterv 

elkészítésében. 

 Aktívan részt vesz az IPR működtetésében. 

 Aktívan részt vesz az intézmény pályázati munkájában, különös tekintettel az Útravaló 

Macika Ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogram keretében benyújtott 

pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására 

 Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, melyről emlékeztető feljegyzést 

készít és jegyzőkönyvet készíttet és iktattat az iskolatitkárral. Az emlékeztető 

feljegyzéseket másnapra a jegyzőkönyveket egy héten belül készítteti el és aláírásra 

átadja az igazgatónak. Minden jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív. Egyeztetve az 

igazgatóval intézkedik a problémák megoldási módjáról. 

 Rendszeresen referál az igazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól 

és az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak. 

 Félévente, illetve az intézményvezető kérésére írásos beszámolót készít a pedagógiai 

program, éves munkaterv végrehajtásáról az igazgatónak, tantestületnek. A beszámoló 

tartalmazza a tanévben végzett tantárgyi és nevelési eredményvizsgálatok, a 

tanulmányi versenyek, a szakmai munka folyamatos fejlesztési lehetőségeit, az 

intézmény munkafegyelmének, szervezeti fejlettségének mutatóit. Esetenként 

tematikus beszámolót készít az igazgató által megadott szempontok szerint. 
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Szervezési feladatok 

 Részt vesz az intézmény tantárgyfelosztásának elkészítésében. 

 Részt vesz az intézményi órarend elkészítésében a tantárgyfelosztás alapján, elkészíti a 

terembeosztásokat. 

 Figyelemmel kíséri a tanári és tanulói ügyeletek megszervezését. 

 Elvégzi a tanulók versenyekre történő jelentkezéseivel kapcsolatos adminisztratív 

teendőket. 

 Megszervezi a helyi versenyek iskolai fordulóit. 

 Megszervezi a középiskolai felvételivel kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi az ezzel 

kapcsolatos adminisztrációs pontosságot. 

 Megszervezi a pályaválasztási tájékoztatókat. 

 Elkészíti a pedagógusok helyettesítési rendjét, igazolja a feladatellátást. 

 Ellenőrzi az osztály-és csoportnaplók, törzslapok, bizonyítványok más okmányok 

kezelését, a jegyzőkönyvek pontos vezetését. 

 Ellenőrzi időnként a tanulók füzeteit, ellenőrzőit. 

 Elkészíti a beiskolázási tervet, továbbképzési programot 

 Munkavédelmi feladatot lát el, a munkavédelmi felelőssel együttműködve a 

baleseteket kivizsgálja. Részt vesz a munkavédelmi szemléken. 

 Ellenőrzi a munkafegyelmet, (pontos órakezdés, ügyeletes munka stb.) a 

helyettesítéseket, az anyagfelhasználást; a vagyonvédelmet. 

 Óralátogatásokat és felméréseket végez. Az óralátogatásokról óralátogatási naplót 

vezet. 

 Megszervezi és irányítja az országos kompetenciamérést a 6. és 8. évfolyamokon. 

 Megszervezi az osztályozó és javítóvizsgákat. 

 Ellenőrzi a kirívó tanulói magatartási problémákat, jelzi az igazgatónak, aktívan részt 

vesz intézkedéseivel azok kivizsgálásában, megoldásában. 

 Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a takarítók és más technikai dolgozók és a 

pedagógusok munkavégzését, a jogszabályi előírások betartását. 

 Elrendeli a helyettesítéseket, helyettesítési naplót és elektronikus nyilvántartást vezet. 

 Az igazgató távollétében saját jogkörében intézkedik. 

 Segíti a diákönkormányzat tevékenységét. 

 Ellenőrzi a szakkörök és délutáni foglalkozások tevékenységét, a szülői értekezletek 

megtartását, megszervezi a fogadó órákat és a munkaközösségi összejöveteleket. 

 Ellenőrzi a tanulószoba működését. 

 Megszervezi és ellenőrzi az étkeztetés rendjét. 

 Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, 

vagy az elismerés kezdeményezésével közli az igazgatóval. 

 Határidőre elkészíti az intézményi statisztikát az iskolatitkárral, begyűjti a felelősök 

beszámolóit és archiváltatja. 

 Végzi az iskolatej programhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat 

 Elvégzi a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. 

 Ellenőrzi az iskolaépület, a tantermek, udvarok rendjét, tisztaságát és biztonságát, 

utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozók felé. 

 Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 
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 Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed a teljes intézményi 

működésre. Aláírási jogköre kiterjed a tanulói jogviszony igazolására, másolatok 

hitelesítésére. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

 A szülőkkel, a fenntartó illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, hivatali 

és társadalmi szervezetekkel tart kapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás 

alapján az igazgatót képviselve, betartva az intézménnyel és dolgozóival kapcsolatos 

etikai, titoktartási és személyiség jogi szabályokat.  

 Munkájával, magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolai élet és a kiegyensúlyozott 

légkör kialakulásához. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

 Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri 

tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

 

Felelős: 

 A pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi alkalmazott 

munkavégzéséért. 

 A gyerekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

 A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, 

zökkenőmentes lebonyolításáért. 

 A helyettesítések ellátatásáért. 

 A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 Felelős a tantestület egységes munkájáért, az alsó és felső tagozat 

klikkesedéséért. 

 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos 

elvégzéséért. 

 Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és etika és bizalmi jelleg, a 

munkatársak és a gyerekek jogainak megsértéséért. 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 Munkáját mindenkor a hivatali titokra, személyiségi jogokra és az 

adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseknek és a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően köteles végezni. 

 

Jelen munkaköri leírás a hatályos tantárgyfelosztással és órarenddel, a kinevezési és aktuális 

átsorolási okmánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a 

dolgozó személyi adatait, végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, 

feladatkörét.  

 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő: 

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg a tantárgyfelosztás ismeretében.  

 

 

Törtel, 2016.  
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Munkaköri leírás 
 

A munkakör neve:      Tanító 

A munkakört betöltő neve:  
Kinevezési jogkör gyakorlója:   Ceglédi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:    Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:   Intézményvezető helyettes  

Bérezési forma:      Havi bér  

Fizetési besorolás:      Kinevezési okmány szerint  

Munkakörhöz kapcsolódó legmagasabb 

iskolai végzettség:      

Munkaközösségi tag:  

Megbízatásai:  

 

A munkakör célja:  
Az iskoláztatás kezdő szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk, 

alapkészségek fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, követelmények 

megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók – az életkornak megfelelő – 

fejlesztő foglalkoztatása az iskola pedagógiai programjának szellemében. A tanórán és a 

tanórán kívüli programokon egyaránt figyelemmel van a nevelési szempontokra is.  

A tantárgyak tanítására az intézményvezetőtől kapja a megbízást egy tanévre. A tanév során 

indokolt esetben változtatás lehetséges. 

 

Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó általános 

elvárások:  

 

- Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljainak 

megvalósulását. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, 

munkafegyelme példa a tanulók előtt. 

- Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.  

- A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete előtt 

legalább 15 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg. Az előírt 

orvosi vizsgálatokon részt vesz.  

- Kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre, hivatástudatra, valamint a helyes és 

szép magyar beszédre és írásra nevelés.  

- A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek érdekében a 

tanulót óráról kihívni, illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet.  

- Ha a tanuló az órán nem dolgozik, társai tanuláshoz való jogát viselkedésével korlátozza, az 

igazgatóhoz kell küldeni.  

- A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető 

elvárás.  

- Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az 

igazgatóhoz fordulhat. 

 

A munkakör betöltőjének feladatai:  
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- Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban 

(törvények, rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógia Program, 

SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell végeznie.  

- Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítés örömforrásának felfedeztetése, a 

spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése.  

- Az elméleti órákhoz, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységekhez kapcsolódó 

dokumentumokat határidőre elkészíti, illetve az éves munkatervekhez, munkaközösségi 

tervekhez kapcsolódó javaslattételi kötelezettségének eleget tesz.  

- Tanított tárgyainál közre kell működnie a teljesítménymérésben.  

- Elvégzi az iskolai, ill. központi mérésekkel kapcsolatos feladatokat (pl. megíratás, javítás, 

értékelés, adatok feltöltése, stb.)  

- Év elején a követelményeket, a mérések eredményét figyelembe vevő, képességek 

fejlesztését célzó tanmenetet készít, és ez alapján halad tantárgyainak tanításában.  

- A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban tanuló gyerekek számára felzárkóztató 

foglalkozásokat szervez; egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladását. Szükség esetén 

időben szakértői vizsgálatot kezdeményez. 

- Fel kell ismernie a kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat. Közreműködik 

a tehetségnevelésben, amelyet a teljesítményorientáltság és az alkotásra késztetés jellemez.  

- Közreműködik szabadidős programokban, versenyek lebonyolításában, a tanulók 

versenyeztetésében.  

- Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket.  

- A tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges helyzetben 

kötelessége:  

 A kulturált, illemtudó viselkedésre nevelés.  

 Az iskolai és az iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme.  

 A szakszerű ügyeletellátás az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 

szerint.  

- A félévi és év végi osztályzatok kialakítását az iskola alapdokumentumaiban foglaltak 

szerint végzi. Humánus, megalapozott, motiváló hatású értékelést alkalmaz.  

- A tanulók felméréseit, dolgozatait egy évig megőrzi. Adminisztrációs munkája 

(naplóbeírás!) naprakész.  

- Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú érdemjegye legyen. (Második 

osztálytól) Kérés esetén tájékoztatja a szülőket a tanulók haladásáról.  

- Kérdező tanárként és ellenőrző tanárként részt vesz az iskola által szervezett javító és 

osztályozó vizsgákon.  

- Tanulmányi versenyeken, felügyelettel, dolgozatok javításával bízható meg.  

- A tanáriban lévő faliújságon figyelemmel kíséri az aktuális híreket, különösen a helyettesítés 

kiírását. A helyettesítést, ügyeletet az iskolavezetés lehetőség szerint előző nap megszervezi, 

de indokolt esetben a helyettesítés azonnal is elrendelhető.  

- Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos értekezleteken, 

munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzített határidőre elvégzi.  

- Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai ünnepélyeken, 

tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vesz, illetve 

meghatározott feladatokat vagy tanuló-felügyeletet lát el. (Az ünnepi viselet szabálya a 

pedagógus számára is kötelező!) 

- Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot megosztja 

kollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában alkalmazza.  
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- A szülői értekezleteken, a közös és egyéni fogadóórákon tájékoztatja a szülőket az iskola 

pedagógiai programjáról, házirendjéről, értékelési rendszeréről, a gyerekeket érintő 

kérdésekről (kihagyva az intézmény belső ügyeit) családlátogatást tart. 

- Szervezőmunkával segíti a szülői közösség megalakítását, működését. Az alkalmas és 

vállalkozó szülőket bevonja a kulturális és szabadidős foglalkozások, kirándulások, 

táborozások lebonyolításába. 

 

Megbízás alapján végzendő többletmunkák:  

 

- A megbízáson alapuló feladatokat minden esetben az iskola igazgatója adja ki. A 

megbízások az alapdokumentumokban foglaltakkal összhangban történhetnek.  

- A díjazás a mindenkori törvényi szabályozás és az iskola anyagi lehetőségei alapján történik.  

- Óraszámmal kifejezhető megbízások: szakkör, korrepetálás, helyettesítés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás.  

- Tanulók kísérése jogszabályban meghatározott esetekben, tanulmányi kirándulások vezetése 

az SZMSZ és a Házirend maradéktalan betartásával.  

- Osztályfőnöki teendők ellátása, versenyre felkészítés, a tanulók sportolásának, 

szabadidejének szervezése.  

- Diákönkormányzat segítése, gyermekvédelmi teendők ellátása. 

 

Munkabeosztás, távolmaradás a munkából  

 

- A pedagógus munkaideje heti 40 óra. (Részfoglalkozásúaknál a munkaszerződésben 

foglaltak az irányadók.)  

- Az adott tanévre szóló munkabeosztást az órarend határozza meg.  

- A szorgalmi időszak előkészítése – a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten meghatározott 

módon – augusztus 21-31. között történik. Ekkor kell megszervezni a javító-, különbözeti 

vizsgákat, a tanév technikai elindítását.  

- A személyi adatokban (lakcím, telefon, elérhetőség stb.) történt változásokat haladéktalanul 

az igazgatónak be kell jelenteni. Indokolt esetben elrendelhető a folyamatos nyári elérhetőség 

biztosítása.  

- A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor, de 

legkésőbb a munka megkezdése előtt 30 perccel az iskolavezetésnél vagy az iskola 

titkárságán be kell jelenteni.  

- A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott hivatalos 

távollétet tanúsító igazolás fogadható el.  

 

A pedagógus munkarendjével kapcsolatos előírások:  

 

- A pedagógus köteles a tanítási órákat pontosan kezdeni és befejezni.  

- Óra- vagy tanteremcsere esetén értesíti az általános igazgatóhelyettest.  

- Iskolán kívüli – tanítási időben tartott – foglalkozásokat köteles előre bejelenteni.  

- A tantermeket óra után köteles bezárni, diákokat felügyelet nélkül hagyni tilos. A tantermek 

elhagyott kulcsainak pótlásáért a pedagógus anyagi felelősséggel tartozik.  

- Az órák befejezésével minden pedagógus köteles a tantermet rendben hagyni, illetve a 

tanulókkal a padokból és a földről a szemetet eltávolíttatni.  

- Köteles figyelmeztetni a tanulókat a Házirend betartására, az iskolai környezet 

tisztántartására.  

- Az iskola területén dohányozni NEM lehet.  
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- Köteles a tanáriban lévő asztaláról a takarítás megkönnyítése érdekében elpakolni a nyári 

szabadság megkezdése előtti utolsó munkanapig, illetve külön utasításra.  

- A szakköri foglalkozások megtartására és adminisztrációjára a tanórák megtartására 

vonatkozó szabályok érvényesek.  

 

A pedagógust munkakörénél fogva az alábbi jogok illetik meg:  

 

- Nevelőtestületi értekezleten, hivatalos összejöveteleken az iskola működési 

dokumentumaival, munka-terveivel, a nevelőtestületnek jóváhagyásra ajánlott eljárásokkal, a 

nevelő-oktató munka tartalmi, szervezeti, szervezési és módszertani kérdéseivel kapcsolatban 

javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat. Különvéleményét jegyzőkönyvbe foglalhatja, az 

iskola életével kapcsolatban bármilyen ügyben bírálatot gyakorolhat, külön jogszabályokban 

rögzített esetekben szavazhat.  

- Tanmenetén év közben – az osztály előre nem látható sajátosságaira való tekintettel – 

sorrendi és óra-keretbeli változtatásokat tehet.  

- Módszertani eljárásait – a tantárgyi követelményekkel és az adott tanulóközösség fejlettségi 

szintjével összhangban – egyéniségének megfelelően választhatja meg.  

- Az igazgató előzetes hozzájárulásával új nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat 

próbálhat ki, felméréseket, kutatásokat végezhet.  

- A Pedagógiai Program figyelembevételével, a munkaközösség egyetértésével 

megválaszthatja a tankönyvrendelés időszakában a használni kívánt tankönyveket.  

- A tanulók érdemjegyeit – az osztályozásra vonatkozó általános szabályok szem előtt 

tartásával – önállóan állapítja meg.  

 

A munkaköri leírásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését az iskola vezetése a tanévre 

vonatkozó ellenőrzési tervben foglaltak szerint végzi.  

 

Jelen munkaköri leírás a hatályos tantárgyfelosztással és órarenddel, a kinevezési és aktuális 

átsorolási okmánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a 

dolgozó személyi adatait, végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, 

feladatkörét.  

 

 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő: 

  

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg a tantárgyfelosztás ismeretében.  

 

 

Törtel, 2016.  

 

..................................................................  

igazgató 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

.................................................................. 

pedagógus 
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Munkaköri leírás 

 
A munkakör neve:      Szaktárgyi pedagógus  

A munkakört betöltő neve:  
Kinevezési jogkör gyakorlója:   Ceglédi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:    Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:   Intézményvezető helyettes  

Bérezési forma:      Havi bér  

Fizetési besorolás:      Kinevezési okmány szerint  

Munkakörhöz kapcsolódó legmagasabb 

iskolai végzettség:      

Munkaközösségi tag:  

Megbízatásai:  

 

A munkakör célja:  

 

A szaktárgyakat tanító pedagógus az iskola szakmai fejlesztési irányelvei alapján, a tanulók 

tempójához igazítva végzi a tantárgyi tanulás irányítását. A tanórán és a tanórán kívüli 

programokon egyaránt figyelemmel van a nevelési szempontokra is.  

A tantárgy tanítására az intézményvezetőtől kapja a megbízást egy tanévre. A tanév során 

indokolt esetben változtatás lehetséges. 

 

Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó általános 

elvárások:  

 

- Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljainak 

megvalósulását. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, 

munkafegyelme példa a tanulók előtt. 

- Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.  

- A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete előtt 

legalább 15 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg. Az előírt 

orvosi vizsgálatokon részt vesz.  

- Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre, 

hivatástudatra, valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés.  

- A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek érdekében a 

tanulót óráról kihívni, illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet.  

- Ha a tanuló az órán nem dolgozik, társai tanuláshoz való jogát viselkedésével korlátozza, az 

igazgatóhoz kell küldeni.  

- A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető 

elvárás.  

- Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az 

igazgatóhoz fordulhat. 
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A munkakör betöltőjének feladatai:  

 

- Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban 

(törvények, rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógia Program, 

SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell végeznie.  

- - Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítés örömforrásának felfedeztetése, a 

spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése.  

- Az elméleti órákhoz, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységekhez kapcsolódó 

dokumentumokat határidőre elkészíti, illetve az éves munkatervekhez, munkaközösségi 

tervekhez kapcsolódó javaslattételi kötelezettségének eleget tesz.  

- Szaktárgya körében közre kell működnie a teljesítménymérésben.  

- Elvégzi az iskolai, ill. központi mérésekkel kapcsolatos feladatokat (pl. megíratás, javítás, 

értékelés, adatok feltöltése, stb.)  

- Év elején a követelményeket, a mérések eredményét figyelembe vevő, képességek 

fejlesztését célzó tanmenetet készít, és ez alapján halad szaktárgyainak tanításában.  

- A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban tanuló gyerekek számára kompenzáló program 

kimunkálásában közreműködhet.  

- Fel kell ismernie a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat. 

Szaktárgya körében közreműködhet a tehetségnevelésben, amelyet a teljesítményorientáltság 

és az alkotásra késztetés jellemez.  

- Az igazgatóhelyettes kérésre közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős 

programokban, versenyek lebonyolításában, a tanulók versenyeztetésében.  

- Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket.  

- A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges 

helyzetben kötelessége:  

 A kulturált, illemtudó viselkedésre nevelés.  

 Az iskolai és az iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme.  

 A szakszerű ügyeletellátás az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 

szerint.  

- A félévi és év végi osztályzatok kialakítását az iskola alapdokumentumaiban foglaltak 

szerint végzi. Humánus, megalapozott értékelést alkalmaz.  

- A tanulók felméréseit, dolgozatait egy évig megőrzi. Adminisztrációs munkája 

(naplóbeírás!) naprakész.  

- Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú érdemjegye legyen. Kérés esetén 

tájékoztatja a szülőket a tanulók haladásáról.  

- Kérdező tanárként és ellenőrző tanárként részt vesz az iskola által szervezett javító és 

osztályozó vizsgákon.  

- Tanulmányi versenyeken, felügyelettel, dolgozatok javításával bízható meg.  

- A tanáriban lévő faliújságon figyelemmel kíséri az aktuális híreket, különösen a helyettesítés 

kiírását. A helyettesítést, ügyeletet az iskolavezetés lehetőség szerint előző nap megszervezi, 

de indokolt esetben a helyettesítés azonnal is elrendelhető.  

- Az érdemjegyek beírása a naplóba a szaktárgyat tanító pedagógus kötelessége.  
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- A szaktárgyat tanító pedagógusnak jelen kell lennie a közös fogadóórákon, minden iskolai 

szintű eseményen.  

- Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos értekezleteken, 

munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzített határidőre elvégzi.  

- Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai ünnepélyeken, 

tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vesz, illetve 

meghatározott feladatokat vagy tanuló-felügyeletet lát el.  

- Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot megosztja 

kollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában alkalmazza.  

- A szülői értekezleteken, a közös és egyéni fogadóórákon tájékoztatja a szülőket az iskola 

pedagógiai programjáról, házirendjéről, értékelési rendszeréről, a gyerekeket érintő 

kérdésekről (kihagyva az intézmény belső ügyeit) családlátogatást tart. 

- Szervezőmunkával segíti a szülői közösség megalakítását, működését. Az alkalmas és 

vállalkozó szülőket bevonja a kulturális és szabadidős foglalkozások, kirándulások, 

táborozások lebonyolításába. 

 

Megbízás alapján végzendő többletmunkák:  

 

- A megbízáson alapuló feladatokat minden esetben az iskola igazgatója adja ki. A 

megbízások az alapdokumentumokban foglaltakkal összhangban történhetnek.  

- A díjazás a mindenkori törvényi szabályozás és az iskola anyagi lehetőségei alapján történik.  

- Óraszámmal kifejezhető megbízások: szakkör, korrepetálás, helyettesítés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás.  

- Tanulók kísérése jogszabályban meghatározott esetekben, tanulmányi kirándulások vezetése 

az SZMSZ és a Házirend maradéktalan betartásával.  

- Osztályfőnöki teendők ellátása, versenyre felkészítés, a tanulók sportolásának, 

szabadidejének szervezése.  

- Diákönkormányzat segítése, gyermekvédelmi teendők ellátása. 

 

Munkabeosztás, távolmaradás a munkából  

 

- A pedagógus munkaideje heti 40 óra. (Részfoglalkozásúaknál a munkaszerződésben 

foglaltak az irányadók.)  

- Az adott tanévre szóló munkabeosztást az órarend határozza meg.  

- A szorgalmi időszak előkészítése – a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten meghatározott 

módon – augusztus 21-31. között történik. Ekkor kell megszervezni a javító-, különbözeti 

vizsgákat, a tanév technikai elindítását.  

- A személyi adatokban (lakcím, telefon, elérhetőség stb.) történt változásokat haladéktalanul 

az igazgatónak be kell jelenteni. Indokolt esetben elrendelhető a folyamatos nyári elérhetőség 

biztosítása.  

- A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor, de 

legkésőbb a munka megkezdése előtt 30 perccel az iskolavezetésnél vagy az iskola 

titkárságán be kell jelenteni.  

- A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott hivatalos 

távollétet tanúsító igazolás fogadható el.  
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A pedagógus munkarendjével kapcsolatos előírások:  

 

- A pedagógus köteles a tanítási órákat pontosan kezdeni és befejezni.  

- Óra- vagy tanteremcsere esetén értesíti az általános igazgatóhelyettest.  

- Iskolán kívüli – tanítási időben tartott – foglalkozásokat köteles előre bejelenteni.  

- A tantermeket óra után köteles bezárni, diákokat felügyelet nélkül hagyni tilos. A tantermek 

elhagyott kulcsainak pótlásáért a pedagógus anyagi felelősséggel tartozik.  

- Az órák befejezésével minden pedagógus köteles a tantermet rendben hagyni, illetve a 

tanulókkal a padokból és a földről a szemetet eltávolíttatni.  

- Köteles figyelmeztetni a tanulókat a Házirend betartására, az iskolai környezet 

tisztántartására.  

- Az iskola területén dohányozni NEM lehet.  

- Köteles a tanáriban lévő asztaláról a takarítás megkönnyítése érdekében elpakolni a nyári 

szabadság megkezdése előtti utolsó munkanapig, illetve külön utasításra.  

- A szakköri foglalkozások megtartására és adminisztrációjára a tanórák megtartására 

vonatkozó szabályok érvényesek.  

 

 

A pedagógust munkakörénél fogva az alábbi jogok illetik meg:  

 

- Nevelőtestületi értekezleten, hivatalos összejöveteleken az iskola működési 

dokumentumaival, munka-terveivel, a nevelőtestületnek jóváhagyásra ajánlott eljárásokkal, a 

nevelő-oktató munka tartalmi, szervezeti, szervezési és módszertani kérdéseivel kapcsolatban 

javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat. Különvéleményét jegyzőkönyvbe foglalhatja, az 

iskola életével kapcsolatban bármilyen ügyben bírálatot gyakorolhat, külön jogszabályokban 

rögzített esetekben szavazhat.  

- Tanmenetén év közben – az osztály előre nem látható sajátosságaira való tekintettel – 

sorrendi és óra-keretbeli változtatásokat tehet.  

- Módszertani eljárásait – a tantárgyi követelményekkel és az adott tanulóközösség fejlettségi 

szintjével összhangban – egyéniségének megfelelően választhatja meg.  

- Az igazgató előzetes hozzájárulásával új nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat 

próbálhat ki, felméréseket, kutatásokat végezhet.  

- A Pedagógiai Program figyelembevételével, a munkaközösség egyetértésével 

megválaszthatja a tankönyvrendelés időszakában a használni kívánt tankönyveket.  

- A tanulók érdemjegyeit – az osztályozásra vonatkozó általános szabályok szem előtt 

tartásával – önállóan állapítja meg.  

 

A munkaköri leírásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését az iskola vezetése a tanévre 

vonatkozó ellenőrzési tervben foglaltak szerint végzi.  

Jelen munkaköri leírás a hatályos tantárgyfelosztással és órarenddel, a kinevezési és aktuális 

átsorolási okmánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a 

dolgozó személyi adatait, végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, 

feladatkörét.  
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Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő: 

  

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg a tantárgyfelosztás ismeretében.  

 

 

Törtel, 2016.  

 

..................................................................  

intézményvezető 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

 

.................................................................. 

pedagógus 
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Munkaköri leírás 

 
Munkakör megnevezése:   Napközis/ tanulószobai nevelői feladatokat ellátó 

tanító/tanár 

A munkakört betöltő neve:     
Kinevezési jogkör gyakorlója:  Ceglédi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:   Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:  Intézményvezető helyettes  

Bérezési forma:     Havi bér  

Fizetési besorolás:     Kinevezési okmány szerint  

Munkakörhöz kapcsolódó legmagasabb 

iskolai végzettség:      

 

A munkakör célja:  

A napközis csoportba tartozó tanulók tanórák után iskolában töltött idejének célszerű, 

hasznos, intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való kitöltése. Az egészséges életmódnak 

megfelelő szokások, követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek:  

- Nevelőmunkáját a foglalkoztatási tervben rögzített módon tudatosan tervezi, nagy gondot 

fordít a tanulók változatos foglalkoztatására.  

- Foglalkozásait a napközis munkaközösség által készített napközis házirend szerint szervezi.  

- Legfontosabb feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása; az önálló tanulás 

feltételeinek megteremtése, módszereinek tanítása és szükség szerint segítségnyújtás. 

Gondoskodik arról, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak, 

írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék.  

A kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. A 

memoritereket lehetőség szerint kikérdezi.  

- A rászoruló tanulókat a megadott időkeretek között korrepetálja; vagy segítésüket 

tanulócsoportok szervezésével biztosítja.  

- Együttműködik a csoportját tanító nevelőkkel.  

- A napi aktuális problémákat, feladatokat megbeszélik, a tanítókkal állandó kapcsolatot 

tartanak.  

- A napközis nevelő a csoportjába tartozó gyermekek fejlesztésére az osztálytanítóval 

együttműködve programot dolgoz ki, melyet tudatosan alkalmaz differenciálásra stb.  

- A napközis munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való kitöltése. 

Az adott időkeret szabta lehetőségek szerint csoportja számára legalább heti 1 alkalommal 

kulturális-, sport-, játék-, és munkafoglalkozásokat szervez.  

- Séta alkalmával az utcán rendezett csoportban, kulturáltan közlekedjenek a tanulók a nevelő 

vezetésével.  

- A napközis nevelő az osztálytanítótól az utolsó óra után átveszi a napközis gyermekeket.  

 

 



 
 

             Szervezeti és Működési Szabályzat                  Törteli Szent István Király Általános Iskola 

 123 

 

- Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kulturált 

étkezés feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a tanulók fegyelmezett 

viselkedéséről.  

- A nevelőnek különös figyelmet kell fordítania arra, hogy a gyermekekkel megszoktassa, 

hogy igényesek legyenek személyes tisztaságukra.  

- Az ebédlőbe a napközis nevelővel együtt mennek a tanulók. Csak kivételes esetekben 

ebédelhet a napközis gyermek egyedül.  

- Az ebédeltetés a mindenkori megállapított rend szerint történik. Erről a napközis nevelő 

tájékoztatja a gyermeket és betartásáról is gondoskodik.  

- Az ebédlő rendjéért az ott tartózkodó napközis nevelők a felelősek, mindenki elsősorban a 

saját csoportjáért, de a más csoportokba tartozó gyermekeket is figyelmeztetnie kell a helyes 

viselkedésre, ha a csoport nevelője nem látja, akadályoztatva van a rendbontás észlelésében.  

- A napközis nevelő tanítsa meg a gyermekekkel a kulturált étkezés szabályait. A kisebb 

gyermekeket segítse (mutassa meg hogyan kell a kést, villát használni, a húst felvágni stb.).  

- Az ebédlőt a gyermekek csak a nevelővel együtt hagyhatják el. Aki előbb befejezi az 

étkezést az asztalnál csendben várja meg a társait.  

- A tanulás megkezdéséig biztosítani kell a gyermeknek a szellemi pihenést, kikapcsolódást. 

Az időjárástól függően, lehetőség szerint tartózkodjanak sokat szabadban a friss levegőn, 

eközben személyesen felügyel rájuk.  

- A tanulási idő alsó tagozaton 14.00 órától 15.00 óráig terjedő 60 perc, felső tagozaton 14.00 

órától 15.30-ig terjedő 90 perc. 

- A napközis nevelő és az osztálytanító a napi személyes megbeszélésen kívül üzenő füzetet 

használ a házi feladatok pontos megjelölésére.  

- Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök gondos 

tárolásáról, állaguk megőrzéséről.  

- Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői és osztályozó értekezletein, fogadóórákon.  

- A napközis nevelő az év eleji, októberi, félévi, év végi beszámolókhoz statisztikai adatokat 

szolgáltat az osztálytanítónak, igazgatónak.  

- Minden hónap végén összesíti és lezárja az étkezési íveket.  

- A szülőket értesítik a befizetés napjáról.  

- A hiányzó tanulók étkezését, ha a szülő előzetesen időben bejelenti, lemondja a bejelentést 

követő napra.  

- A napközis nevelők szükség esetén az osztálytanítóval együtt családlátogatáson vesznek 

részt, hogy a gyermek családi környezetét, körülményeit megismerhessék.  

- Állandó kapcsolatot tartanak a szülőkkel, felhívják az osztálytanító, gyermekvédelmi felelős 

figyelmét a problémás családokra.  

- A napközis tanító, mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek 

meghozatalában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való részvétel.  

- Naponta 10 perccel a napközi megkezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni.  

 

A napközis/tanulószobai csoport-vezető az alábbi nyomtatványokat vezeti:  

- Napközi otthon/tanulószoba munkanaplója  

- Étkezési ívek /Az ívek alapján a térítési díjat kiszámolják/  

- Havi összesítő jelentés az önkormányzat részére 
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- Kimutatást készít a nagycsaládos és szociális kedvezményekről  

- Nagycsaládos és gyermekvédelmi kedvezményekről nyilatkozatokat bekéri  

 

A munkaköri leírásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését az iskola vezetése a tanévre 

vonatkozó ellenőrzési tervben foglaltak szerint végzi.  

Jelen munkaköri leírás a hatályos tantárgyfelosztással és órarenddel, a kinevezési és aktuális 

átsorolási okmánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a 

dolgozó személyi adatait, végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, 

feladatkörét. 

 

Záradék:  

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő:  

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg a tantárgyfelosztás ismeretében.  

 

Törtel, 2016. 

..................................................................  

intézményvezető 

 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

..................................................................  

pedagógus  
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Munkaköri leírás 

 
Munkakör megnevezése:    Szakmai munkaközösség-vezető  

A munkakört betöltő neve:    
Munkáltatói jogkör gyakorlója:   Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:  Intézményvezető helyettes  

 

Ez a munkaköri leírás kiegészítése a „Szaktárgyat tanító pedagógus”/”Tanító” munkaköri 

leírásának.  

A munkaközösség-vezetőt – a munkaközösség tagjainak javaslata alapján – az igazgató bízza 

meg. Munkáját az iskola alapdokumentumainak és az iskolavezetés iránymutatásainak 

megfelelően végzi. 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl feladatai a 

következőkkel egészülnek ki:  

 

- Felelős a munkaközösség iskolai szintű szakszerű működéséért, a munkaközösségi feladatok 

koordinálásáért.  

- Megszervezi a munkaközösségi foglalkozásokat.  

- Összeállítja – az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján, a munkaközösség 

tagjainak bevonásával – a munkaközösség éves programját.  

- A munkaprogram végrehajtása során irányítja a munkaközösség szakmai munkáját, 

fejlődését, összehangolja tagjainak ez irányú tevékenységét.  

- Ellenőrzi a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját és munkafegyelmét, a területükhöz 

tartozó tanulók tanulmányait.  

- Az igazgató által átadott területeken szakmai szempontú ellenőrzést végez, annak 

eredményeiről beszámol az igazgatónak.  

- Részt vesz a munkaközösség és tagjai értékelésében.  

- Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért.  

- Ellenőrzi és összehangolja – az igazgatónak történő benyújtás előtt – a munkaközösség 

tanmeneteit. Segíti ezek elkészítését, ügyelve a tantervi követelmények megvalósítására, a 

követelmények, ütemezések megtartására.  

- A félévi és tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre – az igazgató által meghatározott 

szempontok alapján – beszámolót, értékelést, adott esetben elemzést készít a nevelő-testület 

számára munkaközösségének tevékenységéről, a munkaterv végrehajtásáról.  

- Segíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, javaslatot tesz ennek ütemezésére, részt vesz 

a helyi szakmai-pedagógiai továbbképzések tartalmi kimunkálásában.  

- Szervezi területe szakmai, tanulmányi versenyeit, segíti a tehetséges tanulók kiválasztását, 

felkészítését.  

- Részt vesz a munkaközösség tantárgyfelosztásának tervezésében.  

- Irányítja az időszakonkénti eredményességi vizsgálatokat, szükség esetén részt vesz 

elemzésükben, értékelésükben, az ezekből következő feladat-meghatározásban.  
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- Javaslatot tesz az intézményi működési feladatokhoz, az oktató-nevelő munkához 

kapcsolódó intézményi szabályzatok változtatására, az intézményben folyó szakmai 

tevékenység korszerűsítésére, a nevelési értekezletek témáinak megválasztására.  

 

A munkaköri leírásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését az iskola vezetése a tanévre 

vonatkozó ellenőrzési tervben foglaltak szerint végzi.  

Jelen munkaköri leírás a hatályos tantárgyfelosztással és órarenddel, a kinevezési és aktuális 

átsorolási okmánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a 

dolgozó személyi adatait, végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, 

feladatkörét 

 

Záradék:  

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő:  

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg a tantárgyfelosztás ismeretében. 

 

Törtel, 2016. 

..................................................................  

intézményvezető 

 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

..................................................................  

pedagógus 
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Munkaköri leírás 

 

Munkakör megnevezése:     Osztályfőnök  

A munkakört betöltő neve:  
Munkáltatói jogkör gyakorlója:     Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:    Intézményvezető helyettes  

 

Ez a munkaköri leírás kiegészítése a „Szaktárgyat tanító pedagógus”/”Tanító” munkaköri 

leírásának.  

Az osztályfőnököt az Intézményvezető jelöli ki az osztályfőnöki munkaközösség javaslata 

alapján.  

 

Főbb felelősségek és tevékenységek:  

 

- Osztályfőnöke a tantárgyfelosztásban megjelölt osztálynak  

- Szeptemberben megnyitja az osztálynaplót, az anyakönyvet, a tanulók ellenőrzőit  

- Ismerteti a házirendet  

- Szülői értekezletet tart, megszervezi a szülői szervezet vezetőjének megválasztását  

- Elkészíti az októberi statisztikát  

- Ellenőrzi a tanuláshoz szükséges tankönyvek átvételét  

- Elvégzi az év közbeni kötelező adminisztrációt  

- Munkáját az iskola dokumentumokban meghatározott iránymutatások alapján végzi  

- Az osztálya közösségének felelős vezetője  

 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és feladatai 

a következőkkel egészülnek ki: 

Feladata tanítványai személyiségének alapos megismerése, ennek, valamint az iskola 

pedagógiai elveinek figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az 

osztályközösség kialakulását.  

- Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat. 

Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli.  

- Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet tart. 

Indokolt esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző útján rendszeresen tájékoztatja a 

szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.  

- Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is tartja.  

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevételeivel, javaslataival, 

valamint a részére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség tevékenységét.  

- Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a diákönkormányzattal, 

szülőkkel, szülői választmánnyal, segíti őket feladataik végrehajtásában.  

- Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének 

alakulását. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefüggő észrevételeit, 

javaslatait kollégái elé terjeszti.  

- Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, szorosan együttműködik az 

gyermekvédelmi felelőssel.  
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- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok 

naprakész vezetését (törzskönyv, osztálynapló), valamint a továbbtanulással (ha az osztályát 

érinti), gyermekvédelemmel, statisztikák készítésével járó adminisztrációt. Az ütemtervnek 

megfelelően értesíti a bukásra álló tanulók szüleit.  

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség esetén kéri 

ezekhez az osztályközösség véleményét.  

- Segíti (ha az osztályát érinti) a tanulók továbbtanulását, igyekszik ezeket megalapozottá, a 

realitásokkal összhangban levővé tenni.  

- Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok megoldásában.  

- Ügyel a rábízott tanulók biztonságára, baleset, megbetegedés esetén értesíti a szülőket.  

- Havonta ellenőriz minden osztályzatot, az osztálynaplókat, a személyi adatok pontosságát, a 

napló bejegyzéseinek naprakész vezetését.  

- Hiányzások vezetése, szükség szerint intézkedés.  

- A szülők tájékoztatása az iskolai feladatokról.  

- Segíti a tanulók iskolai élettel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését, az 

életkori adottságokra tekintettel folyamatosan követi és ellenőrzi azokat.  

- Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, ennek 

érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel.  

- Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd ügyel 

részvételükre, kulturált viselkedésükre.  

 

A munkaköri leírásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését az iskola vezetése a tanévre 

vonatkozó ellenőrzési tervben foglaltak szerint végzi.  

 

Jelen munkaköri leírás a hatályos tantárgyfelosztással és órarenddel, a kinevezési és aktuális 

átsorolási okmánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a 

dolgozó személyi adatait, végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, 

feladatkörét.  

 

Záradék:  

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő:  

 

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg a tantárgyfelosztás ismeretében.  

 

Törtel, 2016. 

..................................................................  

intézményvezető 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

..................................................................  

pedagógus 
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Munkaköri leírás 
 

A munkakör neve:     Pedagógiai asszisztens  

A munkakört betöltő neve:  
Kinevezési jogkör gyakorlója:  Ceglédi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:   Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:  Intézményvezető helyettes  

Bérezési forma:     Havi bér  

Fizetési besorolás:     Kinevezési okmány szerint  

Munkakörhöz kapcsolódó legmagasabb iskolai végzettség:  
Munkaideje:      heti 40 óra  

 

A munkakör jellemzői:  

 

Munkáját a vonatkozó jogszabályok, ill. az intézmény szabályzatai szerint az igazgatóval 

együttműködve látja el. Tevékenységével segíti a pedagógusok munkáját, gondozási feladatok 

ellátásával a kisiskolások mindennapi életben való boldogulását könnyíti meg. A különböző 

ünnepi és szabadidős programok szervezése során pedig a nagyobb diákokkal, felsőbb 

évesekkel kerül kapcsolatba.  

 

Feladata:  

 Ellátja a pedagógus által megjelölt adminisztratív és ügyintézéssel kapcsolatos 

feladatokat.  

 Szükség esetén elkíséri a tanulót, tanulókat orvosi, fogorvosi vizsgálatokra.  

 A pedagógussal elkíséri az osztályokat kirándulásokra, közreműködik szabadidős 

tevékenység szervezésében, lebonyolításában, felügyelet biztosításában.  

 A tanulókat – igazgatói engedéllyel – versenyekre kíséri.  

 Iskolai ünnepségek, kulturális események esetén feldíszíti a termet, részt vesz a 

gyerekek szereplésre való felkészítésében.  

 Igazgatói, vagy helyettesi utasításra, pedagógus hiányzása esetén, tanórán tanulói 

felügyeletet lát el.  

 A tanulóknak kiosztja a tízórait, tejtermékeket.  

 Felügyel és segít az étkeztetésben.  

 Segíti a pedagógust alkalmi jellegű feladatok ellátásában.  

 Közreműködik – igény szerint – a gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus 

munkájában.  

 Napköziben, tanulószobán – utasítás szerint – felügyeli a tanulást, segít a feladatok 

megoldásában, ellenőrzi a leckét.  

 Külön utasítás során egyéb feladatokat végez, amely segíti a pedagógus munkáját.  

 

A munkaköri leírásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését az iskola vezetése a tanévre 

vonatkozó ellenőrzési tervben foglaltak szerint végzi.  
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Jelen munkaköri leírás a hatályos kinevezési és aktuális átsorolási okmánnyal együtt 

érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a dolgozó személyi adatait, 

végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, feladatkörét. 

 

Záradék:  

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő:  

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg. 

 

Törtel, 2016. 

..................................................................  

intézményvezető 

 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

..................................................................  

pedagógiai asszisztens 
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Munkaköri leírás 

 
A munkakör neve:      Iskolatitkár  

A munkakört betöltő neve:  
Kinevezési jogkör gyakorlója:   Ceglédi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:    Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:   Intézményvezető helyettes  

Bérezési forma:      Havi bér  

Fizetési besorolás:      Kinevezési okmány szerint  

Munkakörhöz kapcsolódó legmagasabb iskolai végzettség:  
Munkaideje:       Heti 40 óra 

 

Feladata: 

 Szervezi az intézmény hivatalos ügyintézését, vezeti a titkárságot, kiépíti 

az ügyköröket és vezeti azokat. 

 Fogadja a naponta érkező postai küldeményeket. 

 Bonyolítja a kimenő postai küldeményeket. 

 Hivatalos levelezést folytat, vezeti az iktatást. 

 Vezeti a postai feladókönyvet. 

 Szakszerűen kezeli és tárolja az irattári anyagokat. 

 Közreműködik a tanszerek és irodaszerek, tisztítószerek, higiéniás dolgok 

megrendelésében, azok felhasználásának ellenőrzésében, átvételében. 

 Felel az irodák zökkenőmentes működéséért, folyamatosan figyeli és 

beszerzi az elfogyott iroda és postai felszereléseket. (pl. festék, nyomtató 

papír, boríték stb.) 

 Feladata a dolgozók úti-és egyéb költségeinek igénylése, kifizetése, az 

átvételek igazoltatása. 

 Számítógépen kezeli a dolgozók legfontosabb adatait, működteti az 

adminisztrációs programot. 

 Személyi, pénzügyi adatokat csak igazgatói engedéllyel adhat ki. 

 Nem szolgáltat indokolatlanul adatot tanulóról. 

 Folyamatosan frissíti az intézmény adatait a KIR központi rendszerben és 

felel a bevitt adatok pontosságáért és naprakészségéért. 

 Feljegyzést vezet a pedagógusok és a többi dolgozó adatváltozásairól. 

 Intézkedik az aktuális szervizelésekről, nyilvántartja a meghibásodott 

eszközöket és intézkedik a javításokról az igazgató megkeresése és 

engedélye után.  

 Nyilvántartja és rendszerezi (rangsorolja) az átfutó és határidős ügyeket, az 

ügyiratokat, a bélyegzőket, a szigorú elszámolású nyomtatványokat 

(törzslap, bizonyítvány) és megőrzi ezeket. 

 Továbbítja a kiadványokat, küldeményeket; kezeli az ellátmányt. 

 A hivatalos üzeneteket, a telefonok tartalmát azonnal továbbítja az 

igazgatónak, tájékoztatást ad az érintetteknek az igazgató felhatalmazása 

alapján. 
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 Gépeli és másolja az igazgató vagy helyettese által engedélyezett 

intézményi iratokat, feljegyzéseket és jegyzőkönyveket készít az igazgató 

helyettes ellenőrzése mellett. 

 Fénymásolnia más anyagot, dokumentumot csak igazgatói vagy helyettesi 

engedéllyel lehet. 

 Vezeti a tanulók naprakész intézményi nyilvántartását, a hivatalos 

statisztikát, az okiratokról, dokumentumokról hivatalos másolatot, 

másodlatot készít. 

 Ellátja az érkező és távozó tanulók hivatalos adminisztrációját, továbbítja 

és nyilvántartja az igazolatlan mulasztásért való felszólításokat, 

feljelentéseket. 

 Rendben és elzárva tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, 

pótlásukról beszerzéssel gondoskodik. 

 Szervezi és egyezteti az igazgató és a helyettese hivatalos kapcsolattartását, 

elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az igazgató vagy a helyettes 

megbízza. 

 Koordinálja az iskolaorvossal, védőnővel a védőoltások, szűrővizsgálatok 

és fogászati kezelések beosztását. 

 Szívélyesen fogadja a vezetőkhöz látogató személyeket, a szülőket, 

pedagógusokat, diákokat, ügyeik intézését elősegíti, minden intézkedéséről 

tájékoztatja az igazgatót. 

 Közreműködik a munkáltatói intézkedések pontos és szabályszerű 

iktatásában (megbízások, átsorolások, kinevezések, fegyelmi intézkedések, 

stb.) és azok postázásában. 

 Rendet tart az irattárban, iratszekrényekben; az iratok sértetlenségéért, 

hiánytalanságáért felelősséggel tartozik. 

 A munkavégzése során tudomására jutott információkat hivatali titokként 

kezeli. 

 Kezeli a leltározás dokumentációját, felel a beérkező tárgyak és 

felszerelések leltárba vételéért. 

 Az intézményben gondoskodik a technikai hibák, meghibásodások 

jelentéséről, a felmerülő karbantartási munkákat az igazgatóval egyeztetve 

javíttatja. 

 Igény esetén fénymásol. 

 Elvégzi az első osztályosok beírását. 

 Részt vesz a rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek 

előkészítésében és segítséget nyújt a zökkenőmentes lebonyolításban 

 Minden egyéb munkakörébe tartozó feladatot ellát, amivel az igazgatóság 

megbízza.  

 

A munkaköri leírásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését az iskola vezetése a tanévre 

vonatkozó ellenőrzési tervben foglaltak szerint végzi.  

Jelen munkaköri leírás a hatályos kinevezési és aktuális átsorolási okmánnyal együtt 

érvényes, amely tartalmazza az intézményi adatok mellett a dolgozó személyi adatait, 

végzettségét, képzettségét, KJT. szerinti besorolását, juttatásait, feladatkörét. 
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Záradék:  

 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő:  

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg. 

 

Törtel, 2016. 

..................................................................  

intézményvezető 

 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

..................................................................  

iskolatitkár 
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Munkaköri leírás 

 
A munkakör neve:      Rendszergazda 

A munkakört betöltő neve:  
Kinevezési jogkör gyakorlója:   Ceglédi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:    Intézményvezető 

Közvetlen felettes beosztás megnevezése:   Intézményvezető helyettes  

Bérezési forma:      Havi bér  

Fizetési besorolás:      Megbízási szerződés szerint  

Munkakörhöz kapcsolódó legmagasabb iskolai végzettség:  
Munkaideje:       Heti 20 óra 

 

A munkakör célja:  

Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása. Az 

iskola honlapjának folyamatos aktualizálása, friss tartalommal való megjelenítése. 

Feladata: 

 a Törteli Szent István Király Általános Iskola számítástechnikai-informatikai 

eszközeinek karbantartása,  

 szükség szerint új számítástechnikai berendezések beszerzése, telepítése, 

 leltárkészítés a gépekről, hozzátartozó programokról, 

 számítógépek karbantartása, az esetleges hibás alkatrészek cseréje, javítása, 

 nyomtatók karbantartása, javítása. Szükség esetén és kérésre nyomtatókellékek 

(patronok, tonerek, szalagok, stb.) beszerzése, 

 számítógépes hálózat felügyelete, karbantartása, fejlesztése, 

 internet, email kapcsolatok kialakítása, karbantartása, ill. üzemben tartása, 

 kapcsolattartás az internetszolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel,  

 vírusmentesítés, megelőzés, 

 szoftverek beszerzése, telepítése, üzemben tartása. A használattal járó segítségnyújtás, 

szaktanácsadás 

 szükség esetén informatikai eszközök szállítása, (pl. garanciális ügyintézés), 

 szükség esetén dokumentumok, fontosabb adatok, adatbázisok archiválása, 

 az iskola honlapjának (www.tortelsuli.hu) frissítése havi rendszerességgel, 

 az iskolai órarend elkészítése tanév elején (augusztusban) és félévkor (januárban), 

 az irodalmi színpad, énekkar műsoraihoz szükséges zenei anyagok CD-re írása, 

 iskolai ünnepségek, rendezvények hangosítása 

 a munka elvégzéséről havonta írásos összefoglaló készítése, amelyben tömörítve és 

közérthetően rögzíti az elvégzett feladatokat, 

 minden egyéb munkakörébe tartozó feladat határidőre történő elvégzése, amivel az 

igazgatóság megbízza, 

 eredményes tevékenysége érdekében szoros munkakapcsolat fenntartása az 

igazgatóval, igazgatóhelyettessel. 

 

 

 

 

http://www.tortelsuli.hu/
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Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért. 

 

Jelen munkaköri leírás a kinevezési és aktuális átsorolási okmánnyal együtt érvényes, amely 

tartalmazza az intézményi adatok mellett a dolgozó személyi adatait, végzettségét, 

képzettségét, Kjt. szerinti besorolását, juttatásait, feladatkörét. 

 

Záradék:  

 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő:  

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata 

minden év szeptember 15-ig történik meg. 

 

Törtel, 2016. 

..................................................................  

intézményvezető 

 

A fentieket tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek elismerem, és maradéktalanul 

teljesítem.  

..................................................................  

         rendszergazda 

 


