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1. Általános rendelkezések
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja
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. §-ban 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.
1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
A Nkt. 25.§(4) alapján az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat
véleményének kikérésével.
A módosított SZMSZ-t a köznevelési törvény 25.§(4) bekezdése alapján nyilvánosságra kell
hozni.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény
honlapján.
Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2017. szeptember 12-i határozatával
fogadta el. A módosítást 2020. szeptember 8-án tartott nevelőtestületi értekezletén fogadta el.
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.

2. Az intézmény általános jellemzői
2.1 Az intézmény adatai
Az intézmény neve
OM azonosítója
Székhelye
A fenntartó szerv neve, székhelye
Intézmény típusa
Gazdálkodási besorolás

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
201476
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
3000 Hatvan, Kossuth tér 1.
Hatvani Tankerületi Központ
3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Általános iskola 1 – 8. évfolyam
Az intézmény gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt
költségvetési szervvel nem rendelkezik.
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2.2 Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje
8520 Alapfokú oktatás
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelés, oktatás (1-4. évfolyam)
852012
Az intézmény a körzetéből elláthatja a
többi tanulóval együtt oktatható,
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló 80 dB
fokú hallásveszteségig, gyengénlátó),
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével, valamint a
megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő tanulókat.

852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi
tanulóval együtt oktatható, érzékszervi
fogyatékos (nagyothalló 80 dB fokú
hallásveszteségig, gyengénlátó),
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével, valamint a
megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő tanulókat.

8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos
osztályok is szervezhetők.
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelése
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi
tanulóval együtt oktatható,- a 852012 és
852022 számú feladatok alatt részletezett
sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelését.
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos
osztályok is szervezhetők.

855914
Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi
tanulóval együtt oktatható,- a 852012 és
852022 számú feladatok alatt részletezett
sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai
nevelését.

9312 Sporttevékenység és támogatása
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása.
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5629 Egyéb vendéglátás
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása.
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.
910123
Könyvtári szolgáltatások

Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet.

3. Az intézmény szervezeti felépítése
3.1 Az intézmény vezetője
3.1.1 A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A 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 és az igazgatóhelyettes(ek) minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában
szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba,
valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. A gazdasági ügyek intézésével megbízott
pedagógiai asszisztens a munkaköri leírásában szereplő ügyekben.
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3.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Távollétében az igazgatóhelyettes(ek). Az igazgatóhelyettes(ek) hatásköre az intézményvezető
helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában 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 igazgatóhelyettes(ek)re, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog
átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettes(ek) felhatalmazását.
3.1.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja
az alábbiakat.






az igazgatóhelyettes számára a tanulói egyéb foglalkozások felügyeleti rendjének
szervezését
az igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, tanulói
módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát,
az igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos
tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,
az igazgatóhelyettes számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak
szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát.
az igazgatóhelyettes számára a távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezési jogát

3.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:


az igazgatóhelyettes(ek)

Az igazgató közvetlen munkatársa, munkáját munkaköri leírása, valamint az intézményvezető
közvetlen irányítása mellett végzi. Az intézményvezető közvetlen munkatársa, az igazgatónak
tartozik közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
Az igazgatóhelyettes(eket) a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató
bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott
pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre,
valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz.
Személyileg felel az igazgató által rábízott 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.
Az igazgató és az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre kiterjed az intézményi költségvetés
tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére, az irányítása alá tartozó
dolgozók szabadságolásának tervezésére és lebonyolítására, az intézmény megbízási
szerződéseinek megkötésére, azok ellenőrzésére.
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3.3 Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza.
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Közalkalmazotti Tanács ------------

igazgató

---------------------------------

munkaközösség-vezetők
belső gondozók

tantestület

igazgatóhelyettesek

-------------------- Szülői Közösség
-------------------- Diákönkormányzat

pedagógiai munkát
közvetlenül segítők

egyéb dolgozók

A hatékony működéshez meg kell határozni mindenkinek a munkakörét, amit a munkaköri leírások tartalmaznak.
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3.4 Az intézmény vezetősége
3.4.1 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 igazgatóhelyettes(ek),
 a szakmai munkaközösségek vezetői
3.4.2 Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő
joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek
képviselőivel, 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.
3.4.3 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.
3.5 A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az
igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és
jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e
szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása,
valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus
teljesítményértékelési rendszer teremti meg.
A munkaköri leírásokat legalább három évente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk
kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és
egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:










igazgatóhelyettes(ek),
a munkaközösség-vezetők,
az osztályfőnökök,
iskolai könyvtáros
iskolapszichológus
pedagógusok
fejlesztő pedagógus
iskolatitkár
napközis nevelő
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tanulószoba vezető
DÖK segítő pedagógus
technikai dolgozók

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok
másolatát a személyi anyagban kell őrizni. Az igazgatóhelyettes(ek) és a munkaközösségvezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben
megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény
vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való
közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására –
ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai
jellegűek lehetnek.
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a
meghatározó elem.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),
 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,
 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések
folyamán,
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.
 egyéb foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök)
 tanulók felügyelete (ügyeleti rend ellátása)

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 részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),
- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).
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4.1.1.Szakmai alapdokumentum
A szakmai dokumentum 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.
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. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, 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. 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 honlapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.
4.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
4.2.1. Az iskolai tankönyv támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által
megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt
tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség
véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat
a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.

4.2.2.Az iskolai tankönyvrendelés és ellátás, a pedagógus-kézikönyv rendelés és ellátás
rendje
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős. A
jogszabályi hátteret a 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről és a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló rendelet határozzák meg.
4.2.3 A tankönyvellátás célja és feladata
4.2.3.1 Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a
tanulókhoz történő eljuttatása.
4.2.3.2 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata.
4.2.3.3 Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni
kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése
során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló
elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek
beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.
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4.2.3.4 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában
teszi közzé.
4.2.3. A tankönyvfelelős megbízása
4.2.3.1 Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el. Az intézmény a kijelölt
időpontban a tankönyveket átveszi a tanulók számára és a helyi szokásrend szerint eljuttatja a
tanulókhoz.
4.2.3.2 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a
felelős. A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az
iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a
tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka
ellenértéke elismerésének elveit.
4.2.4 A tankönyvrendelés elkészítése
4.2.4.1 A tankönyvfelelős minden évben a szabályozás szerinti időpontig elkészíti a
tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az
iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell
venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár.
4.2.4.2 A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola minden tanulója
részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
4.2.4.3 A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy
azt a szülők megismerjék.
4.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje
4.3.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 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.
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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.
4.3.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje e-napló
esetén
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák,
túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy
igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és
irattárba kell helyezni.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a
tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt
adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola
körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a
szülőnek.
4.4 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük
életbe.
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.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
4.4.1 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal,
vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal
bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a titkárság dolgozóinak. Az
értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata
nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
4.4.2 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
4.4.3 Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A felügyelő tanárok a náluk lévő
dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó
tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a
tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.
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4.4.4 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
4.4.5 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék
arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt
megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
4.4.6 A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A
bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás
meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.

5. Az intézmény munkarendje
5.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia
abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű
délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért 7.30 és 17.00 óra között az intézményben felelős
vezető tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak
megfelelő időben és időtartamban látják el.
5.2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
Az intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben
végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában)
mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb
munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó
ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt
esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem
haladhatja meg a 12 órát.
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket,
fogadóórákat általában keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a
munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése,
illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén
elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok
meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a
fentiek az irányadók.
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5.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók
munkaideje tehát két részre oszlik:
a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.
5.2.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a tanítási órák megtartása
a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
osztályfőnöki feladatok ellátása,
iskolai sportköri foglalkozások,
énekkar, szakkörök vezetése,
differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás,
felzárkóztatás, előkészítők stb.),
magántanuló felkészítésének segítése,
könyvtárosi feladatok.
fejlesztő pedagógusi feladatok
iskolapszichológusi feladatok

A pedagógusok kötelező órában ellátandó 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.) Ezért a kötelező óraszám
keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell
számításba venni.
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.
5.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása,
dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői,
diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása,
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
leltárkészítés, szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

5.2.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok2
meghatározása
A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az
alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:



a 5.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike
a 5.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w
pontokban leírtak.

Az intézményen kívül végezhető feladatok:
 a 5.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban
leírtak.
Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési
törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött
munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus
maga dönt.
5.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
5.3.1 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató
vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A
konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan
működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének
tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok, kérések figyelembe vételére.

2

138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bek.
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5.3.2 A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén)
megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg
előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény
vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről
intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának
kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a
helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A
táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni.
5.3.3 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet
engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől
eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások)
elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi.
5.3.4 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség
szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy
nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát
tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat
megíratni és kijavítani.
5.3.5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az
intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak
meghallgatása után.
5.3.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.
5.3.7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelőoktató munkával összefüggő további feladatokból áll.
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve
egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai
dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és
időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához
elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem
kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének
felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói
utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie.
Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő
nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem
biztosítható.
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5.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával
az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri
leírásukat az igazgató és az igazgatóhelyettes közösen készíti el. A törvényes munkaidő és
pihenőidő figyelembevételével az 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.

5.5 Munkaköri leírások
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van,
amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.
Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az
osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése
vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus
munkaköri leírását.
5.5.1 Igazgatóhelyettes
A munkakör megnevezése: igazgatóhelyettes
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.1.1 Munkaideje:
Az iskola munkarendjében meghatározottak szerint köteles az iskolában tartózkodni az
igazgatóval történt beosztás alapján.
5.5.1.2. Helyettesíti:
Az igazgató valamint az igazgató által kijelölt munkaközösség-vezető.
5.5.1.3 Jogköre, hatásköre, illetékessége
 Az igazgató távollétében ellátja teendőit, sürgős esetben intézkedési, aláírási joga van.
 Biztosítja a nevelők körében a munkafegyelem és a törvényesség betartatását.
5.5.1.4. Elvárások:
 A törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező
személy.
 Pontos precíz, felelősségteljes munkavégzés.
 Elismert szakmai tekintély kollégái körében.
 Elkötelezettség az intézmény iránt.
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5.5.1.5 Feladatai
A, Pedagógiai irányító munkája
 Segíti az igazgatót a nevelő-oktatói munka irányításában.
 Az igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat, valamint
a napközis és tanulószobai foglalkozásokat.
 Ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, a szülői értekezletek megtartását.
 Megszervezi a fogadó órákat.
 Segíti és ellenőrzi a munkaközösségek munkáját.
 A munkaközösség bevonásával tervezi, szervezi, ellenőrzi a szakmai pedagógiai
munkát.
 Megszervezi a félévi nevelőtestületi értekezleteket.
 Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező
tanároknak, tanárjelölteknek.
 Pályaválasztási, továbbtanulási teendők koordinálása.
 Szervezi az iskolai versenyeket
 Irányítja, szervezi, ellenőrzi a technikai dolgozók munkáját, valamint a karbantartást.
 Gondoskodik a technikai dolgozók munkaidő beosztásáról, esetleges helyettesítéséről,
ellenőrzi a munkaidő nyilvántartást.
B, Ügyviteli irányító feladatai
 Gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről, naprakészen vezeti a helyettesítési naplót.
 A munkaközösség vezetők ellenőrzése, javaslata alapján elbírálja, és jóváhagyásra
előterjeszti a tanmeneteket, foglalkozási terveket, szakköri munkaterveket.
 Ellenőrzi a nevelők ügyeleti rendjét.
 Felel a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért,
 Felel a gyermekbalesetek megelőzéséért,
 A gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
 A gyermekek étkeztetése és napközbeni ellátásának szervezése.
 Délutáni foglalkozások tervezése, nyilvántartása.
 Tanórák rendjének, az órakezdések pontosságának ellenőrzése.
 Segíti a nevelők adminisztrációs munkáját (naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, stb.).
 Elkészíti a különféle hó végi és tanév közbeni jelentéseket, statisztikákat, összesíti hó
végén a helyettesítési és túlórák számát.
 Bemutató órákat szervez.
 Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást.
 Tanárok és egyéb dolgozók szabadságának nyilvántartása, kimutatás készítése.
 A házirend betartatásának, az épület, tantermek és udvar rendjének ellenőrzése.
 Taneszközbeszerzéshez felmérés készítése.
 A leltározás és selejtezés lebonyolítása a gazdasági ügyintézővel együtt.
 Pályázatok figyelése és a pályázatírás koordinálása
 Médiával való kapcsolattartás
A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az igazgató megbízza.
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5.5.2 Tanár/ tanító munkaköri leírás
A munkakör megnevezése: tanár/ tanító
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
Legfontosabb feladata: a tantárgyfelosztás és az órarend szerinti tanórai foglalkozásokra
való felkészülés, azok megtartása.
5.5.2.1. Általános szakmai feladatai

























A pedagógus munkáját az iskolai SZMSZ a Pedagógiai Program szem előtt tartásával
széleskörű módszertani szabadsággal, az intézményvezetőnek vagy az SZMSZ szerinti
vezető általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi.
A pedagógus az intézményben és azon kívül is valamennyi szülő előtt hivatalos
személy, ezért ehhez illő magatartást kell tanúsítania.
A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében,
gyakorolja a nevelőtestület tagjaként megillető jogait.
Továbbképzésben vesz részt a jogszabályban meghatározottak szerint.
Munkahelyére időben, a tanítási órája vagy foglalkozása előtt 10 perccel érkezik.
Adminisztrációs munkáját pontosan, határidőre, az iskolai dokumentumokban
meghatározottak szerint végzi.
Amennyiben munkáját betegsége, vagy váratlanul felmerült alapos indok miatt a
megszabott időben nem tudja megkezdeni, erről az intézményvezetőt, vagy helyettesét
időben értesíti. Távolmaradás esetén - a szakszerű helyettesítés érdekében - a
szükséges dokumentumokat /tankönyv, tanmenet/ időben a helyettesítő rendelkezésére
bocsátja.
Elvégezi mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri
feladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető megbízza.
Szakmai feladatai:
Munkáját tanmenet szerint végzi, amit évente az osztálynak megfelelően aktualizál. A
munkatervben meghatározott határidőre készíti el, melyet a jóváhagyással megbízott
személlyel engedélyeztet. A tanmenet alapja az iskola helyi tanterve.
Ügyeleti munkáját az iskolai dokumentumokban meghatározott módon látja el.
Részt vesz az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában.
Támogatja a DÖK munkáját.
Részt vesz a tankönyvek kiválasztásában, tankönyvlistáját határidőre összeállítja,
leadja.
Tanulói baleset estén az SZMSZ-ben leírtak szerint jár el.
Rendszeresen tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről. Fogadó
órát tart az éves munkaterv szerint.
Felkészül a tanórákra és a tanórán kívüli foglalkozásokra, előkészíti azokat.
A tanulók sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz.
Irányítja, ellenőrzi, javítja és értékeli a
tanulók munkáját, minősíti a teljesítményüket, naprakészen vezeti az e-naplót.
Fejleszti a hátrányos helyzetű tanulókat, gondozza a tehetségeket.
Osztályában a tantárgyfelosztáson meghatározott tantárgyakat tanítja.
Törvény adta jogánál fogva a tanításhoz maga választja meg a felhasználni kívánt
taneszközöket és módszereket.
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Szükség esetén a fejlesztőpedagógussal együtt – szakértői bizottsági vizsgálatot
kezdeményez annak érdekében, hogy minden tanuló a képességeinek megfelelő
intézményben folytathassa tanulmányait.
Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – elsajátítsa a
helyi tanterv követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek
megfelelő ismereteket.
Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek, valamint
a Nat kulcskompetenciák komplex fejlesztését.
A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi.
A tanulókat az iskolai élet szabályainak betartására neveli.
Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben
fejlődjenek.
Felelős azért, hogy a tanulók tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges
körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő időt töltsenek
szabad levegőn való mozgással is.
Egyéb foglalkozások keretében tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a
tanulók életkorának, igényeinek megfelelően.
Tiszteli a tanuló emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól
is.
Részt vesz az általa tanított tanulókat érintő szülői értekezleteken, osztályozó
értekezleteken, esetmegbeszéléseken, problémamegoldó fórumokon, évfolyam- illetve
osztályszintű megbeszéléseken.
Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden – az osztályt, illetve az egyes
tanulókat érintő – kérdésről rendszeresen tájékoztatja.
Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi és
helyettesítési teendők ellátása.
Az intézmény önértékelési folyamatában a rá osztott feladatokat végrehajtja.
Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola programjainak
kialakításában.
Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi, és ezek szolgálatában
szervezi.

Hatáskör- hatásköre a tanulói közösségre és az általa tanított tantárgyra terjed ki.








5.5.2.2 Felelősség
Felelős a pedagógiai program megvalósításáért.
Felelősségre vonható a jogszabályok, az SZMSZ és a Házirend megszegéséért, a
rendelkezésére bocsátott eszközök nem rendeltetésszerű használatáért.
5.5.2.3 Munkakapcsolatai
A szülőkkel partnerkapcsolat kialakítására törekszik, a fogadóórákon hiánytalanul
részt vesz. A szülőket igény szerint szakszerűen, közérthetően és objektíven
tájékoztatja.
Korrekt kapcsolatot alakít a nevelőtestület pedagógusaival, társintézmények,
továbbképző intézmények munkatársaival.
Együttműködési szándék jellemzi.
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Gyakran cserél információt a kollégáival és a tanulókkal, az intézmény feladataival
kapcsolatban.

A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a helyettes
megbízza.
5.5.3 Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás
A kiegészítő munkakör megnevezése: osztályfőnök
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra
Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.
5.5.3.1 A főbb tevékenységek összefoglalása
Osztályfőnöki felelősségek:











Osztályáért felelős pedagógus. Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső
és belső elvárás-rendszer szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben
meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi.
Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyet a Pedagógiai Program hatáskörébe utal.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi
dokumentumok pontos vezetéséért.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási
terv/tanmenet.
Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek
vagy helyettesének.

Osztályfőnöki feladatok:







Munkáját az érvényben lévő dokumentumok alapján látja el.
Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére,
egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük fejlesztésére.
Kapcsolatot tart az osztályában tanító pedagógusokkal, logopédussal, gyermekvédelmi
felelőssel.
Munkája során figyelembe veszi a diákönkormányzat programját, felelősséggel vesz
részt annak szervezésében.
A rábízott közössége minél jobb megismerésére és a koordináció miatt látogathatja
osztályát más nevelők tanítási óráin és tanításon kívüli foglalkozásain, előzetes
egyeztetés alapján. Szükség szerint családlátogatásokat végez.
Szülői értekezletek, fogadó órák keretében a gyermek fejlődését a gondviselőkkel
megbeszéli.
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A szülőket az intézmény által a szülők számára használt tájékoztatási formában
folyamatosan informálja úgy, hogy minden fontos információhoz hozzájussanak.
A gyermek hiányzásait nyomon követi, az igazolásokat dokumentálja. A Házirend
előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét,
módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
Pontosan végzi a megbízatásával járó adminisztrációs teendőket, vezeti a
dokumentumokat (törzskönyv, e-napló, bizonyítvány, statisztika, kérdőívek kiosztása, begyűjtése, értékelése)
Havonta értékeli az osztályába járó tanulók magatartását, szorgalmát, az iskola
közösségi életében való részvételért jutalmaz és büntet a jogkörében elérhető
eszközökkel.
Osztályterme dekorációjának, rendjének kialakítása, a bútorok és tanulói eszközök
állapotának megőrzése folyamatos feladata.
Az iskolai munkaterv, osztályfőnöki tanmenet szerint előkészíti a tanulmányi
kirándulásokat, illetve azon aktívan részt vesz.

5.5.4. Belső gondozó munkaköri leírása
A munkakör megnevezése: belső gondozó
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.4.1. A főbb tevékenységek összefoglalása













Iskolai szinten kialakítja és koordinálja a belsőgondozás rendszerét.
Tevékenysége központjában BGR működtetése, folyamatos szakmai kommunikáció
kezdeményezése, a fejlesztési tervek elkészítésének segítése és a team munka
megvalósítása áll.
Irányítja a tanulók tanulói teljesítményének mérését, nyomon követését, és a tanulói
eredmények értékelését.
Felügyeli és segíti a fejlesztő pedagógusok munkáját.
Statisztikai adatszolgáltatást végez.
Belső ellenőrzési rendszer szervezésében és tevékenységében aktívan részt vesz.
Elkészíti és vezeti az iskola BGR körébe tartozó gyerekek nyilvántartását a változások
figyelembe vételével és az adatvédelem és a személyi jogok betartásával.
Elkészíti az éves tesztnaptárt, mérési tervet.
Segíti az igazgatót a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő csoportba történő
besorolását illetően.
Ellenőrzéseit az SZMSZ, az iskolai munkaterv, valamint az igazgató utasításai szerint
végzi. Az eredményeit megbeszéli az érintett dolgozókkal, s rendszeresen tájékoztatást
ad az intézmény vezetőjének.
Felelősséggel képviseli az intézményt.
A BGR működtetésével kapcsolatban széleskörű kapcsolatrendszert épít ki és tart
fenn, s ennek során értekezleteken, konferenciákon és továbbképzéseken vesz részt.
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Elvárások:
 A belsőgondozói szabályzatok teljes körű ismerete kiegészítve a sajátos
nevelést igénylő gyermekekre vonatkozó szabályok ismeretével.
 Jó kommunikációs készség
 Minőségügyi alapismeretek
 Felhasználói szintű számítástechnikai alapismeretek

5.5.5. Napközis/tanulószobai feladatok ellátásával megbízott tanító/tanár munkaköri
leírása
Munkakör megnevezése: általános iskolai tanító/tanár
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.5.1. A főbb tevékenységek összefoglalása
Napközis nevelő feladatai:



















A napközis tanulók délutáni foglalkoztatásának tervezése, szervezése, irányítása.
Irányítja a napközis csoportja étkeztetését, a tanulókat kulturált étkezésre neveli.
Biztosítja a délutánok hasznos, változatos eltöltését, játék- kulturális és technikai
foglalkozásokat szervez.
Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását. Rossz
idő esetén a tanteremben, jó idő esetén a szabad levegőn.
Biztosítja a napközis tanulók részére másnapra való felkészülést.
Mennyiségileg, lehetőség szerint minőségileg ellenőrzi a házi feladatot.
Iskolában és iskolán kívüli szabadidős programok kezdeményezése, szervezése, szükség
esetén a tanulók elkísérése.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését, szükség esetén segítséget nyújt a
felkészülésben.
Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi elkészítéséről.
Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatot.
A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól lehetőség szerint kikérdezi, szükség esetén
gyakoroltatja.
A gyengébb tanulókkal egyénileg vagy csoportosan foglalkozik.
A napközis foglalkozások befejezésével az oktatási intézmény rendjének megfelelően
csoportosan elkíséri a tanulókat az ügyeletes napközis csoportba.
Adminisztráció:
e-napló vezetése naprakészen
a tanulói hiányzások pontos regisztrálása
a tanulók, illetve a szülők tájékoztatása - a tájékoztató füzetbe, e-naplóba való beírás a
napközire vonatkozóan.
a tanulók értékelése: Javaslatot tesz a magatartás és szorgalom érdemjegyekre.

25

5.5.5.2 Követelmények:
 A hatékony foglalkozás érdekében éves foglalkozási tervet készít.
 A nevelési programban meghatározottakat következetesen alkalmazza.
 A tanulók optimális nevelése érdekében tanév közben folyamatosan értékelje a
munkájukat és visszajelzést ad.
 Az életkori és az egyéni sajátosságokhoz igazodó változatos értékelési formákat
alkalmaz.
 A házirend betartására és betartatására törekszik.
 A nevelés, oktatás biztonságos és balesetmentes követelményeire ügyel.
5.5.5.3 Elvárások:
 Foglalkozási terv készítése az adott csoportra és tanévre.
 Napközis csoportjával aktívan részt vesz az iskolai szabadidős programokon.
 Eseti munkacsoport feladatainak megvalósításában együttműködő munkatárs.
A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a helyettes
megbízza
5.5.5.4 Hatáskör- hatásköre a tanulói közösségre és az általa tanított tantárgyra valamint a
rábízott napközis csoportra terjed ki.
5.5.6. Fejlesztő pedagógus
Munkakör megnevezése: fejlesztő pedagógus
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója

5.5.6.1 Feladatai és felelőssége








A fejlesztőpedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és
személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit
általában az ágazati jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg.
Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a
módszerek és a taneszközök szabad megválasztásával, tervszerűen végzi.
Következetesen betartja a pedagógus etika normáit.
Rendszerességgel átnézi a nyilvántartásban szereplő tanulók szakvéleményeit, illetve
szakértői véleményeit.
Előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a matematika-, olvasás- és írástanulással
kapcsolatos problémákkal küzdő tanulókkal való szakszerű foglalkozásokat, illetve
elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket (egyéni fejlesztési terv
készítése, a tanulók fejlődésével kapcsolatos tájékoztató beszámolók elkészítése stb.).
Törvény adta jogánál fogva a foglakozásaihoz maga választja meg a felhasználni kívánt
taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie arra, hogy
munkájával a tantestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgája. Ennek
érdekében konzultál a szakmai munkaközösségek vezetőivel is.
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Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális
kihasználására.
Szükség esetén a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok
vizsgálatát kezdeményezi annak érdekében, hogy a tanuló tanulási problémáinak
megfelelő szakemberhez kerüljön, illetve ha ez szükséges, kezdeményezze megfelelő
iskolatípusba irányítását.
A tanulók tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel
szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök
helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről.



Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók munkáját úgy, hogy az értékelés motiváló
hatású legyen.



Foglalkozásai során kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek
fejlesztését.
A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi.
Feladata a tanulók minél alaposabb megismerése, amit folyamatos megfigyelésükkel és
különböző vizsgálatok segítségével érhet el.
Tiszteli a tanulók emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól
is.




5.5.7 Iskolapszichológus
Munkakör megnevezése: iskolapszichológus
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.7.1 Követelmények:
közoktatásra vonatkozó jogszabályok ismerete
belső szabályzatok ismerete
iskolai végzettség: felsőfokú iskolai végzettség
5.5.7.2 Munkaköri specifikáció:




Szakmai végzettség: rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges végzettséggel.
Informatikai, számítástechnikai tudását rendszeres önképzéssel fejleszti, és munkája
során használja azokat.
Kompetenciák: pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, türelem,
kreativitás. Továbbá megszerzi a munkaköréhez szükséges új kompetenciákat.
Az iskolapszichológus szakmai munkáját a Pszichológus Etikai Kódex előírásainak
megfelelően végzi az iskolában, amely megkötéseket tartalmaz az információk
megszerzésének szakszerűségére, valamint az információk kezelésének módjára
vonatkozóan. Szakmai feladatainak és eszközeinek megválasztásában – az iskola
nevelési célkitűzéseihez igazodva – autonómiával rendelkezik, ugyanakkor eljárásának
szakszerűségéért és korszerűségéért felelősséggel tartozik.
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5.5.7.3 Feladatai:
Ellátja az adott tanév munkatervében rögzített, az intézmény vezetésével egyeztetett
iskolapszichológusi feladatokat, melyek között szerepelnek:













a nevelés-oktatás folyamatának regisztrálása, hatásainak vizsgálata, közösségek
viszonyrendszerében és az egyének szintjén pszichometriai eszközökkel
egyéni vagy csoportos konzultáció a pedagógusokkal,
egyéni vagy csoportos konzultáció a szülőkkel,
konzultáció egyéb szakemberekkel (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus,
védőnő, gyermekorvos, gyermekvédelmi felelős, családgondozó, társintézmények
szakembere)
kapcsolattartás társintézményekkel,
gyermekek egyéni vagy csoportos vizsgálata a tanulási nehézségek és beilleszkedési
zavarok feltárása és elemzése, pályaválasztási orientáció meghatározása érdekében,
továbbá mentálhigiénés vizsgálatok (szorongás, figyelem, fáradás stb.), a problematikus
esetek kiszűrése.
egyéni és csoportos foglalkozások, személyiség- és készségfejlesztő tréningek
gyermekekkel (prevenciós, korrekciós, mentálhigiénés vagy tehetséggondozási céllal)
hospitálás (tanórákon, napközis vagy szabadidős foglalkozáson)
rendszeres konzultáció az intézményvezetéssel
egyéni vagy csoportos szupervíziókon való részvétel a munkáltató által meghatározott
időkeretben
az iskolapszichológus munkájáról szakmai dokumentációt készít

5.5.8 DÖK vezető pedagógus
Munkakör megnevezése: DÖK vezető padagógus
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.8.1 A munkakör célja:
Az iskolai diákönkormányzat működtetése: a gyermekek jogainak iskolán belüli
érvényesítése, a nevelőtestület és a gyermekközösség közötti kapcsolattartás
megvalósítása, tanuláson kívüli szabadidős programok szervezése.
5.5.8.2 Feladata:
 Éves munkatervet előkészíti, megtervezi a DÖK részére.
 Kapcsolattartás iskolákkal, óvodákkal és a város egyéb szervezeteivel
 Szervezési feladatok: hulladékgyűjtés, iskolai kirándulás, farsang, intézményi disco
 Szabadidős tevékenység: a túrák, táborok, kirándulások, sport délután, klubélet
koordinálása intézményi szinten.
 Kapcsolattartás az osztályközösségek képviselőivel és azok beszámoltatása.
 Az igazgató tájékoztatása a diáktanács tevékenységéről.
 A diáktanács tevékenységének rendszeres felügyelete, ellenőrzése.
 Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, az iskolavezetés és a fenntartó
előtt.
 Iskolánkban a törvényességi keretek között biztosítja a demokrácia érvényesülését.
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Állandó kapcsolatot tart fenn a diákokkal, rendszeres résztvevője a diáktanács
üléseinek. Továbbítja a döntéseknél a tanulók javaslatait, észrevételeit.
Útmutatásokkal segíti a diákönkormányzat munkáját. Fokozott önállóságra
neveléssel felelős munkavégzésre készteti a gyerekeket.
Ismerteti a tagokkal a diákönkormányzat jogait, kötelességeit.
Gondoskodik a munkatervben tervezett programok eredményes megszervezéséről.
Pályázati
lehetőségeket
kihasználva
anyagi
támogatáshoz
juttatja
a
diákönkormányzat rendezvényeit.
Szóbeli és írásbeli beszámolót készít az értekezletekre és iskolai gyűlésekre.
A diákönkormányzatot segítő pedagógus a feladatait tanári munkája mellett látja el.
A tanulókat érintő minden kérdésben azok érdekeit képviseli.
Biztosítja az összhangot a nevelőtestület és a diákok között. Városi rendezvényeken
képviseli az intézményünket.

5.5.8.3 Elvárások:
 Jó kommunikációs készség.
 Empátia, gyermekközpontúság.
 Az intézmény dokumentumainak ismerete.
 Pontos, precíz, kötelességtudó és következetes.
 Tanítási gyakorlattal rendelkezik
 Adminisztráció
 Helyi médiával történő kapcsolattartás.
5.5.9. Könyvtáros tanár
Munkakör megnevezése: könyvtáros tanár
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.9.1 Követelmények:
-

könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai képesítéssel rendelkezik

5.5.9.2 Munkaköri specifikáció:
- Szakmai végzettség: rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges végzettséggel.
Informatikai, számítástechnikai tudását rendszeres önképzéssel fejleszti, és
munkája során használja azokat.
- Kompetenciák: pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség,
türelem, kreativitás. Továbbá megszerzi a munkaköréhez szükséges új
kompetenciákat.
5.5.9.3 Feladatai:





Az iskola igazgatójával és a nevelőtestületével közösen elkészíti a könyvtár
működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztési tervét.
Éves munkatervet, tanévvégi beszámolót készít. Tájékoztatást ad a tantestületnek a
tanulók könyvtárhasználatáról.
Jelentéseket készít a könyvtár fejlődésében bekövetkezett változásokról, könyvtári
szükségletekről.
Elkészíti a könyvtári statisztikát.
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Állományelemzést végez a gyűjtemény, a költségvetés és az olvasószolgálat
témakörében.
Javaslatokat ad a költségvetés tervezéséhez.
Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű,
gazdaságos felhasználását.
Végzi a könyvtári iratok kezelését.
Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken képviseli a könyvtárat.
Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken. Szakmai ismereteit önképzés
útján gyarapítja.
Végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről, a
beszerzési összegek felhasználásáról nyilvántartást vezet.
Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és
összesített állomány-nyilvántartást.
Az iskola oktatási-nevelési programját alapelvként kell alkalmaznia a forrásanyagok
értékelésénél és kiválasztásánál.
Ismernie kell a felhasználók oktatással kapcsolatos igényeit, biztosítania kell a
különböző forráseszközök megfelelő választékát az oktatáshoz és a szabadidős
tevékenységekhez.
Biztosítja az állomány bibliográfiai adatainak hozzáférhetőségét.
A könyvtár katalógusait folyamatosan építi, gondozza.
Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
Részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében. Előkészíti és lebonyolítja az
időszakos vagy soron kívüli leltározást, s elvégzi annak adminisztratív teendőit.
Végzi a letétek kihelyezését.
Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a
kölcsönzést.
Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében,
ehhez szükséges ismeretek elsajátításában.
Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai és ténybeli
adatszolgáltatást, irodalomkutatás, szükség szerint témafigyelést végez.
Ajánló bibliográfiákat készít a műveltségterületek igényei szerint, tanulmányi
versenyek, ünnepélyek megtartásához.
Segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát.
Közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az iskola
szükségleteinek megfelelő szolgáltatások felhasználásában.
Ösztönzi a források használatát.
Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket és a
kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatását.
A szakmai munkaközösség-vezetőkkel közösen összeállítja - a tantárgyi programok
alapján- a könyvtári foglalkozások, könyvtári órák tervét.
Felelős a NAT könyvtárhasználati követelményrendszerének megvalósításáért.
Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat.
Részt vesz a műveltségterületek tanterveinek, tanmeneteinek tervezésében,
kiegészítésében, módosításában.
Biztosítja a szaktanároknak és tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a
könyvtár teljes eszköztárát, a tájékoztató apparátusát és a különböző szolgáltatásait.
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A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításán túl feladata még a
könyvtárhasználatra épülő szakórák, foglalkozások, szakkörök ütemezése, gondos
előkészítése.

Hatáskör: hatásköre a tanulói közösségre terjed ki.

5.5.9.4 Felelősség:
 Felel a könyvtári állományért, rendeltetésszerű működéséért, ha a vagyonvédelmi
követelmények biztosítottak.
 Felelősségre vonható a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem megsértéséért, a
rendelkezésére bocsátott eszközök nem rendeltetésszerű használatáért.

5.5.9.5 Munkakapcsolatai:


Korrekt kapcsolatot alakít a nevelőtestület pedagógusaival, társintézmények,
továbbképző intézmények munkatársaival,
Együttműködési szándék jellemzi.
Gyakran cserél információt a kollégáival és a tanulókkal, az intézmény feladataival
kapcsolatban.




5.5.10. Munkaközösség-vezető
Munkakör megnevezése: munkaközösség-vezető
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.10.1 A munkakör célja:
 Az oktatási intézményben az igazgató és az igazgatóhelyettes irányításával tervezi,
szervezi, irányítja és segíti az oktatási, képzési tevékenységet folytató részegység
munkáját.
 Tegyen meg szakmailag, emberileg mindent annak érdekében, hogy az alapozó munka
az alapvető jártasságok, képességek, készségek az életkori sajátosságoknak megfelelő
szintű eléréséhez segítse a tanulókat.
5.5.10.2 Feladatai:







Tervezi, szervezi, irányítja és segíti a szakmai munkát, és aktívan részt vesz a
tantestület tevékenységében.
Átgondolt éves munkatervet készít a munkaközösség tagjaival együttműködve.
Tanmenetek leadásának szervezése.
Munkaközösségi foglalkozások előkészítését megszervezi, és biztosítja az ehhez
szükséges feltételeket.
Beszámol a nevelőtestület, valamint az igazgató részére a munkaközösség
tevékenységéről.
Közreműködik a helyi szakmai pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálásában, és
javaslatot tesz a beiskolázási terv előkészítésére.
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Figyelemmel kíséri a módszertani felkészültség és a megismert új módszerek
gyakorlati alkalmazását.
Kapcsolatot tart az óvodákkal (alsós munkaközösség-vezető)
Alkotó együttműködés a nevelőtestület tagjaival és az intézmény vezetőivel.
Javaslattétel a nevelési értekezletek témáira.
Tanórán kívüli foglalkozások figyelemmel kísérése.
Együttműködés a minőségirányítási csoporttal.
Tanulmányi versenyek, vetélkedők, bemutató órák, nyílt napok és egyéb iskolai
rendezvények szervezésében, lebonyolításában közreműködik.
Iskolai ünnepélyek szervezési munkálatainak segítése.
Az alsó és felső tagozaton megszervezi és ellenőrzi az ügyeleti beosztást.

5.5.10.3 Hatáskörök:
véleményezés (kitüntetés, tanulmányi szerződés, jutalom, minőségi bérpótlék,
pedagógusok teljesítményértékelése),
 javaslattétel a tantárgyfelosztásra,
 óralátogatás.
5.5.10.4 Elvárások:
 elismert szakmai tekintély kollégái körében,
 jó kommunikációs készség,
 konfliktuskezelő készség,
 rendelkezzék a részterületekre vonatkozó korszerű szakmai ismeretekkel,
többlettudással,
 határozottság, megbízhatóság.


5.5.10.5 Járandóság: a megbízása idejére munkaközösség vezetői pótlék és órakedvezmény
illeti meg.
5.5.11. Iskolatitkár
Munkakör megnevezése: iskolatitkár
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.11.1 Főbb felelősségek és tevékenységek
Általános szakmai feladatok




A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a titkár részben önálló munkával,
részben vezetői, vezetőhelyettesi irányítással oldja meg.
Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási,
illetve szövegszerkesztési feladatokat.
Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel.

Részletes szakmai feladatok


Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok - Feladatellátása során megfelelően
alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás szabályait.
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Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és
táblázatkezelői alapismereteket.
 Informatikai feladatainak ellátása során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el.
 Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait.
 Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási
szabályokat.
 Ellátja a postázási feladatokat.
 Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat.
 Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit.
 Feladatellátása során alkalmazza: - a kommunikációs alapismereteket, - az
irodatechnikai alapismereteket, - a protokoll szabályait.
 Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat.
 Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit.
 Közreműködik a KIR-rel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében.
 Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatokat lát el,
betartva az adatkezelési szabályokat.
 Közreműködik a pedagógus igazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, és
kiadási feladatokban.
 Ellátja a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási feladatokat.
Gondoskodik az igazolványok őrzéséről.
 Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében ellátja az érkező, távozó
tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet.
 Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő
mennyiségben rendelkezésre álljanak.
 Nyilvántartja a tanulók igazolásait (iskolaváltozás, iskolalátogatási igazolás,stb.)
 Közreműködik az október 1-i statisztika elkészítésében.
 Részt vesz a tanév előkészítésében, lezárásában: osztályozó és javító vizsgák
szervezésében, adminisztrációs teendőiben.
 Intézi az első osztályosok beíratását.
 Továbbítja a végzős tanulók jelentkezési lapjait.
 Együttműködik az iskolaorvossal, fogorvossal és védőnővel.
 Vezeti az iskolai étkezési táblázatot, napi szinten jelenti a létszámot a közétkeztetésnek.
 Megrendeli az iskolapólót, nyakkendőt. Végzi az ezzel kapcsolatos ügyeket és az
elszámolást.
 Végzi a tanulói balesetbiztosítással és az iskolai fényképezéssel kapcsolatos ügyeket,
elszámolást.
Felelősségi kör:
 Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
 Munkaköre bizalmas jellegű, ezért a munkavégzése során tudomására jutott
információkat hivatali titokként kell kezelnie.
Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért.
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért. A hivatali titok megsértéséért.
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért.
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
Egyéb előírások:
 Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül használjon telefont.
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Munkaidejének kezdetekor már a munkavégzésre készen álljon.
Munkája során az iskola berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi,
egészségügyi szabályokat.
A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az
intézmény működésével összefüggő belső problémák, az iskola szempontjából
belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.

5.5.11.2 Munkakörülményei



Munka alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni.
Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását is az
igazgatónak kell bejelentenie.

A közalkalmazott köteles felettesei utasításait végrehajtani, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A
munkaköri leírás csak a rendszeresen visszatérő alapvető feladatokat, kötelezettségeket
tartalmazza. A felsoroltakon kívül el kell látnia a munkakörhöz kapcsolódó eseti feladatokat is.
5.5.12 Pedagógiai asszisztens
Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.12.1 Ellátandó feladatok:
Fő feladata:
 Gyerekekkel való közvetlen foglalkozások ellátása ezen belül a tanulók felügyelete,
kísérése, szabadidős foglalkoztatása.
 A tanítás – tanulás eszközeinek előkészítése, pedagógus munkájának segítése.
 A tanórák alatt a tanító/ tanár útmutatása alapján végzi a feladatát.
 Szervezi, felügyeli a tanulócsoport étkezéseit, ügyel a személyi és környezeti
higiénés szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására.
 A tanulókat kíséri iskolán kívüli helyszínekre (Pl.: orvosi, fogorvosi vizsgálatra,
nevelési tanácsadóba, úszásoktatásra való kíséret).
 Az óraközi szünetekben felügyeli a rendet.
 Aktívan részt vesz az iskolai programok előkészítésében és szervezésében, az
intézményi rendezvényeken segíti a programok megvalósítását.
 Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos
adminisztrációt.
 Közreműködik - igény szerint - a gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus
munkájában.
 Segít a kapcsolattartásban (szülők, nevelőszülők, nevelőotthonok, gyámügy stb.),
 Segít a gyermekvédelmi adatszerzésben.
 Segít az osztályfőnöknek az adminisztrációs munkák elvégzésében,
 Igény szerint ellát egyéb adminisztrációs feladatokat.

34

5.5.12.2 Felelősségi Kör



Személyesen felelős a felügyeletére bízott gyerekek testi, érzelmi és morális
épségéért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért.



A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért.
A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.

5.5.12.3 Egyéb előírások:
 Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül használjon telefont.
 Munkaidejének kezdetekor már a munkavégzésre készen álljon.
 Munkája során az iskola berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi,
egészségügyi
szabályokat.
 A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az
intézmény
működésével összefüggő belső problémák, az iskola szempontjából belügynek számító témák,
szakmai vagy munkaügyi viták.
5.5.12.4 Munkakörülményei
 Munka alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni.
 Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását is az
igazgatónak kell bejelentenie.
5.5.13. Takarító
Munkakör megnevezése: takarító
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.13.1. Feladatok:





Intézményvezető közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban
Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat
felmossa, tiszta langyos vízzel lemossa a táblát.
Napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és
területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét.
Napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli
esetben az asztalok lapját fertőtleníti.
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Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket.
A tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat.
Mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az
épület állandó tisztán tartását
Kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet
rendszeres ürítése, tisztítása.
Porszívózza a szőnyegeket.
Szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat.
Nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben, elvégzi folyosóterületének
súrolását, a függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását, fertőtlenítését.
A nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az intézményvezető
utasítása szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását, függöny mosást,
ajtók, csempék lemosását, fertőtlenítését.
A nagytakarítások alkalmával – az intézményvezető utasítása szerint – a szokásosnál
alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak.
A használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel,
elektromos energiával.
Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a
biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség
esetén az intézményvezetőnek.

5.5.13.2 Felelősség
 köteles munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni és munkáját munkával
tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni
 munkáját köteles az elvárható szakértelemmel és gondossággal a munkájára vonatkozó
szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, felettese utasításait végrehajtani
 köteles munkatársaival, a munkavégzés helyén dolgozó más munkáltató irányítása alá
tartozó munkavállalókkal, közalkalmazottakkal együttműködni és munkáját úgy
végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és
testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen
megítélést ne idézzen elő,
 köteles munkáját személyesen ellátni
 köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban és munkaszerződésben
megállapított, a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó munkát elvégezni, a
feladatköréhez tartozó technikai feladatokat ellátni,
 a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével köteles ellátni a munkaterületen
belül az intézmény tevékenységében felmerülő állandó időszakos feladatokat.
Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel.






Felelősségi kör
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható:
Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
A munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak
megsértéséért,
A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,  A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
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5.5.13.3 Munkakapcsolatai:




Korrekt kapcsolatot alakít a nevelőtestület pedagógusaival, társintézmények,
továbbképző intézmények munkatársaival,
Együttműködési szándék jellemzi.
Gyakran cserél információt a kollégáival és a tanulókkal, az intézmény feladataival
kapcsolatban.

5.5.14. Karbantartó
Munkakör megnevezése: karbantartó
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója
5.5.14.1 Feladatai:






















A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű
segítése, a körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.
A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs-e szükség valahol hiba elhárítására.
Ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát nem igénylő
hibákat.
Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének.
Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi.
Rendben tartja, illetve rendszeresen ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat,
hiány esetén jelez az iskola Igazgatójának.
Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét
elvégzi.
Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a javításokat elvégzi.
(padok, székek, stb.).
Rendben tartja az iskola környékét.
Téli időben az iskola előtti járdán a havat feltakarítja és felsózza.
A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, de a
fűtéshez, karbantartáshoz tartozó feladatokat, amelyekkel az iskola vezetői megbízzák.
Megmutatja a szakembereknek a hibát, ellenőrzi a hiba kijavítását.
Az iskolában folyó munkálatok figyelemmel kíséri és segíti.
Részt vesz az iskola dekorációjának elkészítésében.
A megrendelt berendezési, felszerelési tárgyakat szállításkor átveszi, azok esetleges
összeszerelését elvégzi.
Leltárilag felel a kiadott szerszámokért.
Tervezi a munkájához szükséges anyagok beszerzését.
Az intézmény állagában, berendezéseiben jelentkező hibákat és károkat az intézmény
vezetőjének haladéktalanul jelenti.
A gondjaira bízott épület felszerelési és berendezési tárgyait anyagi és fegyelmi
felelősség terhe mellett megőrzi, és karbantartásukról gondoskodik.
Rendkívüli balesetmegelőző munkákat - külön utasítás nélkül - azonnal elvégzi.
Rendszeresen gondoskodik a létesítménynél található csapadék vízlevezetők
tisztításáról, különösen ősszel. (víznyelőket kitisztítja, felszíni vízvezető csatornákat
kitakarítja).
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Az épület villamossági berendezésen és az arra csatlakozó fogyasztó készülékeken
olyan karbantartás, tisztítás, amihez nem kell megbontani a burkolatot, vagy amelyet a
készülék használati utasítása megenged.
Izzó lámpák és kisfeszületségű fénycsöveket cseréli.
Kismegszakítók, áram-védőkapcsolók önműködő kikapcsolásuk után visszakapcsolja.
Rendezvények, versenyek esetén a termek berendezésében segít.

5.5.14.2 Felelősségi kör
 Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak
megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,  A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.

5.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
5.6.1 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.
5.6.2 A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott
időben kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában 14.00
óráig be kell fejezni.
5.6.3 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.
5.6.4 Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla
órák (engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén,
rendkívüli esetben.
5.7 Az 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,
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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,
g) magántanuló
Az a), b), c), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható
tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga
kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az
igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a
vizsga idejét és helyét.
5.8 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de
legalább 20.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart
nyitva munkanapokon 8.00 – 17.00-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti
napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való
eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
A közoktatási 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. Az épületbe való
belépésükkor a kapunál igazolniuk kell magukat.
A tanulókat kísérő, illetve értük jövő szülők, hozzátartozók a tanítási, tanulási időt és az iskola
rendjét nem zavarhatják. Ennek érdekében reggel az épület előteréig kísérhetik a tanulókat
(kivéve az első osztályosok beszoktatási időszakát), délután pedig a folyosón várhatják meg
őket. Az alsó tagozatos tanulókat a szülőn és a közvetlen hozzátartozókon (nagyszülő, testvér)
kívül, csak a szülő írásos, vagy személyes engedélyével vihetik el az iskolából.
A nevelőket előzetes megbeszélés után, vagy rendkívüli esetben a portás hívására az előtérben
kell várni.
5.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
5.9.1 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a
Magyarország címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az
Európai Unió és Hatvan város zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
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a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

5.9.2 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét,
számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási
órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást
tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének
használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a
házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a
pedagógusok számára kötelező.
5.9.3 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak
az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
5.9.4 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a
technikai dolgozók feladata.
5.9.5 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az
igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.
5.10 A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú
területrészt – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak. 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, aki – az iskolában,
iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas
szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít,
a távollétet igazolatlannak tekintjük.
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos.
A nemdohányzók védelméről szóló3 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény igazgatója.
5.11 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi
tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a
figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola
3

Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről.
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közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét
és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen
tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az
osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi
előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a
tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag
kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett
használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető
pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus,
aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését,
nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott felelős
végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart a működtető által megbízott szakember. A tájékoztató tényét és
tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal
igazolják.
5.12 A mindennapos testnevelés szervezése
Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,
amelyből heti három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.
A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk:
 a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 órás
kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel
 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a
szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott
tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával
 heti 2 órát órarendbe illesztve, összevont csoportban, vagy tömbösítve tartunk meg
5.13 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.

41


















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.
Belső gondozói rendszer (BGR) holland mintára intézményi szinten kialakított
tevékenységrendszer, mely szervezeti keretet, szervezési módot és formát jelent a
pedagógus számára osztálya/csoportja, illetve az egyes gyermek/tanuló előrehaladásáról
tervszerűen és koordináltan gyűjtött információk (adatok) alapján a további fejlesztés
megtervezésére, kivitelezésére, értékelésére. A rendszer legfontosabb eleme az egyéni
nyomon követés.
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.
A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza.
A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a
felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az
igazgatóhelyettes felelősek.
A képességfejlesztő órákat a Belső gondozás keretében, az igazgató által megbízott
pedagógus tartja. Célja az idegen nyelvet normál tanterv szerint tanulók számára, heti 2 óra
anyanyelvi és matematikai-logikai képességek fejlesztése.
A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott
pedagógus tartja.
Az iskola énekkara, vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Elsősorban az
egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai, kistérségi és városi
kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák, meghatározott időben – a
rendkívüli eseteket leszámítva, heti egy-két alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb
foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön engedélyével szervezhetők.
Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen
nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen
tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól. Külföldi utazások az igazgató
engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők.
A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és
egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi
kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói engedéllyel és a szülők
hozzájárulásával lehet megszervezni.
Az iskolai sportkörök biztosítják a gyermekek mozgás iránti igényének kielégítését,
különböző szintű versenyekre való felkészítésüket. Vezetőiket az igazgató bízza meg.

6. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai
munkaközösségei
6.1 Az intézmény nevelőtestülete
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6.1.1 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.
6.1.2 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.
6.1.3 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában
megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. 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
6.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:






tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
félévi és év végi osztályozó konferencia,
tájékoztató és munkaértekezletek,
osztályértekezletek,
rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

6.2.2 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.
6.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi
szintjének elemzését, értékelését, az osztályközösségek problémáinak 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.
6.2.4 A nevelőtestület döntéseit és határozatait 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.
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6.2.5 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
6.3.1 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.
6.3.2 A szakmai munkaközösség tagjai évente, 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 két
munkaközösség működik: alsó tagozatos-napközis és felső tagozatos munkaközösség.
6.3.3 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
intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség
munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség
munkájáról.
6.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége
6.4.1 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 legalább évi gyakorisággal 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.
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Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat;
Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 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.
Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok
felhasználására.
Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;
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.

6.4.2 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.
 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.
6.5 A kiemelt munkavégzésért járó elismerés
Belső szabályozásunk értelmében a kiemelkedő tehetséggondozó munkáért és
versenyeredményért Kossuth-emlékplakett adható (pedagógus, diák). Ezt évente 1 alkalommal
a ballagáson vagy a tanévzáró ünnepélyen adjuk át.
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A pedagógusnak járó emlékplakett pénzjutalommal jár.

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 dolgozókból áll.
Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai
közösségekkel tart kapcsolatot:





szakmai munkaközösségek,
szülői közösség,
diákönkormányzat,
osztályközösségek.

7.3 A szülői közösség
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Közösség (a továbbiakban: SzK). Döntési
jogkörébe tartoznak az alábbiak:
 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői közösség elnöke,
tisztségviselői),
 a szülői közösség tevékenységének szervezése,
 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási
módjának megállapítása.
Az SzK munkáját az iskola tevékenységével az igazgató koordinálja. A SzK vezetőségével
történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzK véleményének a jogszabály által előírt esetekben
történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.

7.4 A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
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működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját
éves munkaterve szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok tartalmazzák. 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.
Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és
meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető áll.

működési

szabályzatában

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit
ezzel a feladattal az igazgató bíz meg határozott időtartamra. A diákönkormányzat minden
tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek
összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.
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,
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 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.

7.5 Az osztályközösségek
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 osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató
bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
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.
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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.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az
osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

7.6 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
7.6.1 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.
7.6.2 Tanári fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként, az igazgató által kijelölt időpontban tart
fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc.
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke
tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél
útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.
7.6.3 A szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a napló vezetésével tesznek eleget
tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon, ellenőrzőbe vagy
e-naplóba történő beírással lehetséges.
Az osztályfőnök értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy
súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök az ellenőrző útján tájékoztatja a szülőket a
fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel,
de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.
7.6.4 A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A
tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti
óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt
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képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az
osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok
megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel 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. Az írásbeli számonkérések,
dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
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 igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a
diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.
7.6.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:





szakmai alapdokumentum (2017. 09.07.)
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.
7.7 A külső kapcsolatok rendszere és formája
7.7.1 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskolarendszeres munkakapcsolatot tart
fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi
ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója
biztosítja az alábbi személyekkel:
 az iskolaorvos,
 az iskolai védőnők,
 az ÁNTSZ Hatvan városi tiszti-főorvosa

7.7.1.1 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NMrendelet szerint végzi.
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Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).
Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Hatvan városi tiszti
főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény
igazgatója, a közvetlen segítő munkát az igazgatóhelyettes végzi.
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola
igazgatójával.
7.7.1.2 Az iskolai védőnő feladatai
 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás,
testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).
 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.
 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki
órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
 Heti két nap fogadóórát tart az iskola diákjai számára.
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
 Munkaidejét munkáltatója a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat határozza
meg.
 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő Szolgálat,
Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).
7.7.2 Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermekés ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel
és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola
igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása érdekében.

8. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
8.1 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
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Az 58§(14) foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes
szabályait az alábbiakban határozzuk meg.














A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem
derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

8.2 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
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az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni
az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény
igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető
eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről írásban értesíti az érintett feleket
az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges
a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek
célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti
az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon
az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó
tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő
mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti
nézetkülönbség fokozódása
az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni

9. Az iskola hagyományai
9.1 Hagyományápolással kapcsolatos feladatok


az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése
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az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga
és kötelessége
a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat továbbá az ünnepélyekre,
megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési
felelősöket az igazgató az éves munkatervében határozza meg.

9.2 Intézményi szintű rendezvények



















Tanévnyitó
Fiókaavató
Az aradi vértanúk napja
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A pesti forradalom győzelmének évfordulója
Márton napi lámpás felvonulás
A nemzeti összetartozás napja
Ballagás
Tanévzáró
Kossuth-tehetségnap évente
Tanulmányi versenyek és vetélkedők
Egészségnapok
Karácsonyi ünnep
Farsangi karnevál
Barkácsdélutánok
Nyári táborok (a szülők anyagi lehetőségeinek függvényében)
Angol nyelvi táborok szervezése (a szülők anyagi lehetőségeinek függvényében)
Iskolarádió működtetése

Tehetséges diákjaink eredményéről a médiában, iskolarádióban, iskolagyűlésen hírt adunk, a
legkiválóbbakat oklevéllel, plakettel jutalmazzuk a tanév végén.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos konkrét feladatokat továbbá az ünnepélyekre,
megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, a szervezési felelősöket a
nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.

10. Záró rendelkezések
10.1 Jelen szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) szerves részét képezi a könyvtári
SZMSZ, mely külön dokumentumban található.
11.2 Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a
szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
10.3

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további
rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés,
bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok
tartalmazzák. E szabályzatok mint igazgatói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül
módosítható.
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Melléklet
1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat
1. Általános rendelkezések
Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat
határozza meg.
Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:






1992. év LXIII. törvény (adatvédelmi törvény)
A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
A 2011. évi CXC. nemzetközi köznevelési törvény 41-42-43.§
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

2. Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:








A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. 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, közalkalmazottairól az
intézmény nyilvántart.
Az adat továbbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése.
A nyilvántartott adatok továbbítási szabályainak rögzítése.
A nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása.
Az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése.

3. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya



Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi
közalkalmazottjára és tanulójára nézve kötelező érvényű.
Az adatkezelési szabályzat az SZMSZ jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
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4. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 41. §-a „A köznevelési intézményekben
nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ezek az adatok
kötelezendően nyilvántartandóak az alábbiak szerint:
A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés
információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program
keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Minden köznevelési intézmény a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti nyilvántartja az
alkalmazottak adatait:
 név, születési hely és idő, állampolgárság,
 állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,
 munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen:
- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,
 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történt megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő
tartozás és annak jogosultja,
 szabadság, kiadott szabadság
 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
 a többi adat az érintett hozzájárulásával.
 a törvény által kötelezendően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények
átutalása céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát.
 a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát,
 a jogviszonya időtartamát, heti munkaidejének mértékét.
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok:
 nevét,
 születési helyét, idejét,
 nemét,
 lakóhelyét, tartózkodási helyét,
 végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
 oktatási azonosító számát tartja nyilván
A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
 a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar
állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
 felvételivel kapcsolatos adatok,
 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
 a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
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kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
mérési azonosító,
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok,
a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
a tanuló diákigazolványának sorszáma,
a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
az országos mérés-értékelés adatai.

A (2)–(3) bekezdésben foglalt adatok – az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes
adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a fenntartónak, a
kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő
igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó
rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a
juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a törvényben
meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhetik.
A 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a
pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR – jogszabályban
meghatározott – működtetője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére
továbbítható.
A gyermek, tanuló adatai közül továbbítható:
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a
jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó,
bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére,
 iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához, felsőoktatási
intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője
lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az iskolai egészségügyi dokumentáció, a
tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása
céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása,
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megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek,
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
 a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
 az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat
nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a
nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez.
 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a
nevelési-oktatási intézmények egymás között,
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a
pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
 magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés
szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak, vagy ha az értékelés nem az iskolában
történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés
végzőjének,
 diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR – jogszabályban
meghatározott – működtetője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére.
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a
jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága
5. A tanuló fejlődésének nyomon követése
A középiskola minden év október 31-ig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett
tanulók– a szakiskola első két évfolyamán- a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt
értek el. A középiskola 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.

6. Titoktartási kötelezettség
A Nkt. 42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat,
továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál
fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a
tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről
a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség
a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási
kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével
összefüggő megbeszélésre.
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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.
A Nkt. 43. § (1) A köznevelési intézmény adatkezelés és –továbbítás intézményi rendje szerint
az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.
Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a
szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg.
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az
általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell
tartani.
7. Kedvezményre jogosító adatok
Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság (ingyenes tankönyvellátás, tanulók 50%-os étkezési
kedvezménye) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők,
amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatározása:
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az
intézmény igazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább
szabályozott körében helyettesét, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a gazdasági
ügyekkel megbízott pedagógiai asszisztenst és az iskolatitkárt hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény
igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.
8. Adatkezelő tevékenységet folytatnak:
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az
alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
Igazgatóhelyettes:
 A munkaköri leírásban meghatározott felosztás szerint felelős az adatkezelési
szabályzatban meghatározott adatok kezeléséért, továbbításért.
Iskolatitkár:
 Tanulók adatainak kezelése és továbbítása.
 A pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése és továbbítása.
 Munkaügyi nyilvántartások kezelése.
 A tanuló-és gyermekbalesetre vonatkozó adatok nyilvántartásának vezetése és az adatok
jogszabályban előírt továbbítása.
Gazdasági feladatokat ellátó munkatárs:
 Munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó összes adat kezelése és
továbbítása.
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Kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát.
A pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése.
A pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása.

Osztályfőnökök:
 A tanulók magatartása, szorgalma és tudásának értékelésével kapcsolatos adatokat
kezeli és
 továbbíthatja az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül és a szülőnek.
 A tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi
felelősnek.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:
 A tanulók adatainak kezelése és továbbítása.
Iskolai védőnő:
 Az ellátottak testi, értelmi és lelkiállapotára valamint megbetegedésére vonatkozó
iratokat szolgálati titokként kell kezelni. Ezeket illetéktelenek tudomására hozni nem
szabad.
9. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
 Nyomtatott irat
 Elektronikus adat
 Az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
vezethetők.
Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése
Személyi iratok
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre:
 A közalkalmazott személyi anyaga
 A közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat
 A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (illetmény számfejtéssel
kapcsolatos iratok)
 A közalkalmazott bankszámlájának száma
 A közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok
A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:
 A közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata
 A munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése
 Bíróság vagy más hatóság döntése
 Jogszabályi rendelkezés
A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
 Az intézmény vezetője, helyettese
 Az intézmény gazdasági feladatokkal megbízott munkatársa– munkaköri leírása alapján
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Az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója
A vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (pl.: revizor, adóellenőr)
Saját kérésére az érintett közalkalmazott

A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
 Az intézmény igazgatója
 Az intézmény igazgatóhelyettese
 Az intézmény gazdasági feladatokkal megbízott munkatársa
 Az adatok kezelését végző iskolatitkár
A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket
(ellenőrzés, jelszavas védelem) kell tennie.
A személyi anyag vezetése és tárolása
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a
közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban a szabályzatban felsoroltakon kívül más anyag
nem tárolható.
A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e
célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.
A személyi anyag része:
-az 1992. évi XXXIII. Törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett közalkalmazotti
alapnyilvántartás,
- a Mt. 76.§-ának a közalkalmazottakra is alkalmazandó munkaügyi tájékoztatás, az
SZMSZ szerinti munkaköri leírás.
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
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.
Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a pedagógiai
asszisztens és az iskolatitkár végzik.
A tanulók személyi adatainak vezetése
A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek:
 Az intézmény igazgatója
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 Az intézmény igazgatóhelyettese
 Pedagógiai asszisztens - munkaköri leírása alapján
 Az iskolatitkár
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és
az adat továbbítónak külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem) kell tennie.
A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.
A diákok személyi adatai között más anyag nem tárolható.
A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:
 Összesített tanulói nyilvántartás
 Törzskönyvek
 Bizonyítványok
 Beírási napló
 Osztálynaplók
 A diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma
Az összesített tanulói nyilvántartás
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges adatok
biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az
összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
 A tanuló neve, osztálya
 Születési helye és ideje, anyja neve
 Állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma
 A tanuló iskolájának megnevezése
A nyilvántartást, az igazgató utasításait követve az igazgatóhelyettes vezeti. A tanulói
nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a
továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy
az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett
tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük
rendje:
Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az
adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult
megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben
továbbították.
A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy
döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
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Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozott adatairól, az
adatkezelés céljából, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapják meg az adatokat.
Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető
formában köteles megadni a tájékoztatást.
A 41–43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az érintett személyek tiltakozhatnak
adataik kereskedelmi, reklám vagy közvélemény kutatás céljára történő felhasználása ellen.
Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.
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