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1.  Általános rendelkezések 
 

1.1.  A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 
 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A 

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

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, 

tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati 

rendszerét tartalmazza. 

 

A szervezeti és működési szabályzatunk létrehozásának jogszabályi alapjait a közneveléssel 

kapcsolatos törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek és azok módosításai 

adják. 

 

 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, 

megtekintése 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete fogadja el.  

 

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

megtekinthetik az intézményvezető irodájában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.  

 

 

1.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, vezetői utasítások 

betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A 

szervezeti és működési szabályzat a jóváhagyás időpontjával lép hatályba, és határozatlan 

időre szól.  

 

2.  Az intézmény feladat ellátási rendje 
 

Nappali rendszerű nevelés és oktatás – általános iskola 1-8. évfolyam.                    
 

3. Az intézmény képviselete 

Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét átruházott hatáskörben a fenntartó által 

megbízott intézményvezető látja el. Az intézményvezető a képviseleti jogát, jelen szabályzat 

szerint, az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítése, módosítása és 

megszüntetése, mely a fenntartó jogköre.  
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A Közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére átruházhatja.  

 
.  

 

4.  Az intézmény szervezeti felépítése 
 

4.1 Az intézmény vezetője 
 

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

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat, és 

dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem 

utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire 

vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség 

megtartásával gyakorolja.  A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai 

munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és 

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

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a 

gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási 

intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 

csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem 

biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral 

járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 

fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 
 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

intézményvezető, valamint az intézményvezető helyettes minden ügyben, a pénzügyi 

ellátmánykezelő - iskolatitkár, a gazdasági ügyintéző és a rendszergazda - iskolatitkár a munkaköri 

leírásukban, szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, 

bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor. 

 

 

4.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 

Az intézményvezetőt, távollétében, az intézményvezető helyettes helyettesíti. Az 

intézményvezető helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és 

egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az 

intézményvezető helyettesre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog 

átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető helyettes felhatalmazását.  

 

4.1.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az 

alábbiakat: 
 

az intézményvezető helyettes számára: 

  a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, 
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 az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének 

jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos 

döntések jogát, 

a diák-önkormányzati kapcsolattartó tanár számára: 

 az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény 

képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, 

a pénzügyi ellátmánykezelő-iskolatitkár számára:  

 – a szóbeli egyeztetést követően a terembérleti és más bérleti szerződések megkötését, 

a rendszergazda-iskolatitkár számára: 

 a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását.  

 

 

 

4.1.4. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

 intézményvezető helyettes 

 iskolatitkár- pénzügyi ellátmánykezelő 

 iskolatitkár - rendszergazda  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

Az intézményvezető helyettest a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az 

intézményvezető bízza meg. Intézményvezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan 

időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető 

helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet 

munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető által rá bízott feladatokért. Az 

intézményvezető helyettes távolléte vagy egyéb akadályoztatásuk esetén részleges hatáskörrel 

veszi át a kijelölt munkaközösség-vezető annak munkáját, melynek során – az intézmény 

vezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő 

intézményvezető helyettes hatáskörébe tartozik. 

 

Az iskolatitkár –pénzügyi ellátmánykezelő, rendszergazda -  szakirányú képesítéssel rendelkező 

személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti 

feladatokra. A technikai dolgozók munkáját a pénzügyi ellátmánykezelő irányítja. Távolléte 

esetén helyettesítése a rendszergazda-iskolatitkár feladata. A helyettesítést ellátó munkavállaló 

döntési jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – a helyettesítendő 

munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű 

feladatok végrehajtására terjed ki. 



4.2.Az intézmény szervezeti felépítése 
 

 

 

 

 

Intézményvezető Vezető testület 
Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes, 

Iskolatitkár-pénzügyi 
ellátmány-kezelő 

 

Kibővített testület: 
MK vezetők, 
SZK vezetők 

DÖK vezetők 

Szakszervezeti vezető 

Intézményvezető-helyettes 

helyettes 

Technikai dolgozók 

Iskolatitkár-

pénzügyi ellátmány-

kezelő 

 

Iskolai 

munkaközösség  

vezetők, 

Iskolai munka- 

közösségek 

Pedagógusok 

 

Nevelő- 

oktató 

munkát 

közvetlenül 

segítők 
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4.3. Az intézmény vezetősége 
 

4.3.1 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 intézményvezető,  

 az intézményvezető helyettes 

 az iskolatitkár –pénzügyi ellátmánykezelő, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői 

 DÖK segítő pedagógus, gyermekszervezetek vezetői 

 

4.3.2 Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

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

A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető 

felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, 

meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez 

kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

 

4.3.3 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.  

 

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes.  

 

4.4. A pedagógiai munka ellenőrzése 
 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az 

ellenőrzés az intézményvezető  kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez 

azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer 

alapjait a nemzeti köznevelési törvény külső szakmai ellenőrzése továbbá,  az e szabályzatban 

foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint a 

Pedagógus Életpályamodell bevezetéséhez kapcsolódó pedagógus 

teljesítményértékelési,minősítési rendszer teremti meg.  

 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente – de szükség esetén minden tanév indulása után 

- át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó 

vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 az igazgatóhelyettes, 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 a pedagógusok 

 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok 

másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők 

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben 
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megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény 

vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való 

közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az intézményvezető 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 (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők), 

 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 a naplók folyamatos ellenőrzése, 

 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. 

 

Összegzés a belső ellenőrzés, értékelés területeiről: 
  

ELLENŐRZÉS 

terület mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció  felelős  

Tanulmányi munka 
 belső ell. szerint 

esetenként 
dokumentum-elemzés  havonta   napló, ellenőrző ofi int.v., int.v.h..  

Verseny-eredmények  tanévvégi értékelés elemzés évente 
összesítések, 

jegyzőkönyvek 
int.v.,.int.v.h. . mkv.  

Magatartás 
havonta, osztályozó 

értekezlet 
óralátogatás megbeszélés 

havonta 

félévente 
feljegyzés int.v.,int.v.h.. of.mkv  

Szorgalom 
havonta, osztályozó 

értekezlet 
óralátogatás megbeszélés 

havonta 

félévente 
 feljegyzés int.v.,int.v.h. of.mkv  

 Fegyelmi ügyek esetenként dok.elemzés megbeszélés esetenként jegyzőkönyv  . int.v.h..  

Jutalmazások (motiváció) munkaterv szerinti óralátogatás dok.elemzés rendszeres feljegyzés napló int.v., int.v.h.. mkv  

Belső mérések  tanmenet szerint dok.elemzés 
 folyamatos 

évente 
napló jegyzőkönyv Int.v.h.  

Külső mérések  esetenként írásbeli  esetenként jegyzőkönyv Int.v.h.   

Tanmenet, program IX. 15. dok.elemzés évente  tanmenet Int.v.h.   

 Tankönyv, taneszköz   dok.elemzés megbeszélés félévente 
rendelések, leltári 

jegyzőkönyv 

. int.v.h.., 

tankönyvfelelős  

Osztályfőnöki mkv.-i tevékenység munkaterv szerint 
óralátogatás dok.elemzés 

megbeszélés 

munkaterv 

szerint 
feljegyzés  int.v.,int.v.h..  

 Pedagógusok munkája munkaterv szerint  óralátogatás dok.elemzés 
munkaterv 

szerint 
 feljegyzés napló int.v. int.v.h.. mkv.  

 Munkaközösségi szakmai munka munkaterv szerint 
óralátogatás iskolai elemzés 

beszélgetés 

 munkaterv 

szerint 
napló feljegyzés int.v., int.v.h.  

Házirend folyamatos 
iskolabejárás óralátogatás 

dok.elemzés 
folyamatos feljegyzés int.v., int.v.h.  

Ügyeleti rendszer folyamatos dok.elemzés beszámoltatás folyamatos feljegyzés int.v., int.v.h.  
 SZMSZ, Pedagógiai Program 

végrehajtása 
 ig. utasítás szerint jogszabály és dok.elemzés 2 évente feljegyzés int.v.  

Tanfelügyeleti, szaktanácsadói 

ellenőrzések 

cselekvési-ütemterv  

szerint 
 irányított önértékelés 2015 jegyzőkönyv 

mérési – értékelési 

vezető  
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ÉRTÉKELÉS 

terület  mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős 

Tanulmányi munka 
folyamatos tanmenet 

szerinti félév, évvége 
szóbeli írásbeli 

eseti tanmenet 

szerinti, félévente 

tájékoztatóf.., napló, 

bizonyítvány 
szaktanár 

Verseny-eredmények versenyek írásbeli, szóbeli, gyakorlati évente  jegyzőkönyv szaktanár 

Magatartás hónap vége félév, évvége önértékelés megbeszélés havonta félévente napló oszt.fők 

Szorgalom hónap vége félév, évvége önértékelés megbeszélés havonta félévente napló oszt.fők 

 Fegyelmi ügyek félév, évvége megbeszélés félévente jegyzőkönyv Int.v. 

Jutalmazások (motiváció) félév, évvége önértékelés dok.elemzés  félévente jegyzőkönyv Int.v..,Int.v.h.. 

Belső mérések tanmenet szerint írásbeli szóbeli rendszeres napló jegyzőkönyv szaktanár mköz. vez. 

Külső mérések esetenként írásbeli eseti jegyzőkönyv Int.v.h.. 

Tanmenet, program félév évvége  beszámoló félévente jegyzőkönyv Tagint.v.,Int.v. 

Tankönyv, taneszköz félév évvége beszámoló félévente jegyzőkönyv Tagint.vez.,Int.v. 

Osztályfőnöki mkv-i 

tevékenység 
félév évvége beszámoló félévente  jegyzőkönyv Tagint.v.,Int.v. 

Pedagógusok munkája félév évvége 
óralátogatás,beszélgetés, 

interjú,dok.elemzés 
félévente feljegyzések Int.v., v.h., mk.vez. 

Munkaközösségi szakmai 

munka 
tanév vége önértékelés évente jegyzőkönyv Int.v.,Int.v.h.. 

Házirend évente beszámoló évente jegyzőkönyv Int.v. 

Ügyeleti rendszer évente beszámoló évente jegyzőkönyv          Int.v., vez.h. 

SZMSZ, Pedagógiai 

Program végrehajtása 
2 évente beszámoló 2 évente jegyzőkönyv Int.v. vez.h. 

tanfelügyelet, minősítés cselekvési terv szerint Irányított önértékelés  2015  jegyzőkönyv 
int. vez., mérési-

értékelési vezető 
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5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 

5.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 
 

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

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 Fenntartó i(KLIK) alapító okirata alapján az intézmény szakmai 

alapdokumentuma 

 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). 

 

 

5.1.1 Szakmai alapdokumentum 

 

A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény-alapító okiratát a 

fenntartó (KLIK) készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

 

5.1.2 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, 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,  
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 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 intézményvezető jóváhagyásával 

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezetői 

irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor 

tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

 

5.1.3  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 weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

 

5.2. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 
 

Szabályzatunkat a vonatkozó jogszabályok alapján készítettük: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Nemzeti Köznevelés tankönyvellátásáról szóló CCXXXII. törvény 

 a Nemzeti Köznevelés tankönyvellátásáról szóló CCXXXII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők 

kijelöléséről szóló 501/2013. (XII.29.) Kormányrendelet 

  a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 

Az iskola tankönyvrendelése a Ntt. alapján a fenntartó egyetértésével készül el.( A KLIK 

fenntartása alatt álló iskolák tekintetében ezen fenntartói egyetértési jogot az elnök nevében, 

átruházott hatáskörben a tankerületi igazgató gyakorolja. 

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás 

megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és 

működési szabályzatában kell meghatározni, melynek során egyetértési jogot gyakorol az 

iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat. A tankönyvellátással, a 

tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg. 
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5.2.1 A tankönyvellátás célja és feladata 

 

5.2.1.1 Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a 

továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a 

tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.  

5.2.1.2 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás 

vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai 

tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a 

tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola 

felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át. 

5.2.1.3 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 intézményvezető – a tankönyvek 

beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.  

5.2.1.4 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában 

teszi közzé. 

 

 

5.2.2. A tankönyvfelelős megbízása 

 

5.2.2.1 Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a 

Könyvtárellátóval a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a 

tankönyveket a tankönyvfogalmazótól értékesítésre átveszi.  

 

5.2.2.2 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézmény 

vezetője a felelős. Az intézmény vezetője, átruházott jogkörében (intézményvezető helyettes) 

minden tanévben, a felsőbb szintű jogszabályi előírások szerint elkészíti a tankönyvrendelés 

menetrendjét, előkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a 

tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt 

vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való 

közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell 

határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.  

 

5.2.2.3 Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító okiratában e 

tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a 

normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem.  

 

  

5.2.3 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése  

 

 5.2.3.1 Az iskolai tankönyvfelelős minden év január 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló 

kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni.  

 

5.2.3.2. E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy kik jogosultak normatív 

kedvezményre (a továbbiakban: normatív kedvezmény), továbbá, ha az iskolának lehetősége 
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van, további kedvezmény nyújtására és mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az 

iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.  

 

5.2.3.3 A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell felmérni, 

hogy azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 

nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés 

ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az 

igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.  

 

5.2.3.4 A tankönyvfelelős az 5.2.3.1 pontban meghatározott felmérés alapján megállapítja, 

hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és 

milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában 

január 20-ig ismerteti az intézmény vezetőjével.  

 

5.2.3.5 A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó 

további kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. 

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap 

benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra, 

amelyet aláírásával igazol.  

 

5.2.3.6 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 

bemutatása szükséges:  

 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (a családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai 

igazolószelvényt), 

b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt - 

tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,  

c) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;  

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.  

 

5.2.3.7 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen 

alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható.  

 

5.2.3.8 Az iskola faliújságon, aulában lévő hirdetési felületen illetve a tanári hirdetőtáblán 

valamint az iskola honlapján elhelyezett hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen 

túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az 

igénylés elbírálásának elveit. A normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell 

részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli 

támogatás a szülő illetőleg nagykorú tanuló írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és 

tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható.  

 

5.2.3.9 Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján, 

illetve a szülő hozzájárulásával kezel.  
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 5.2.4 A tankönyvtámogatás módjának meghatározása  

 

 5.2.4.1 Az 5.2.3.1. pontban meghatározott felmérés eredményéről az intézményvezető 

minden év január 20-ig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői 

szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.  

 

  

5.2.5 A tankönyvrendelés elkészítése  

 

 5.2.5.1  A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 

létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, a díj 

összegét a 5.2.2.2 pontban szereplő megállapodás szabályozza.  

 

5.2.5.2 A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való 

hozzájutás lehetőségét.  

 

5.2.5.2 A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy 

azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes 

tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például 

használt tankönyvvel kívánja megoldani.  

 

5.2.5.4 Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – 

közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, 

amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai 

könyvtáros (tankönyvfelelős) munkaköri kötelessége.  

 

 

5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 
 

5.3.1 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  

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

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

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 
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rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá. 

 

 

 

 

6. Az intézmény munkarendje 
 

6.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  
 

Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egynek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni foglalkozások vannak. Ezért az intézményvezető vagy helyettese, illetve a kijelölt 

vezető, hétfőtől péntekig 7.30 és 16.00 óra között az intézményben tartózkodnak. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 

időtartamban látják el. Ha az intézmény vezetője és helyettese egy időben van távol az 

intézményből, akkor a vezetői feladatokat a kijelölt munkaközösség-vezető vagy pedagógus 

látja el.  

 

6.2. A pedagógusok munkabeosztásának szervezése 
 

Az intézmény pedagógusai havi munkaidőkeretben végzik munkájukat. A havi munkaidőkeret 

első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor az adott hónap első 

munkanapja, utolsó napja az adott hónap 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 pedagógus heti teljes munkaidejének 80%-át (kötött munkaidő 32 óra) az intézményvezető 

által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a 

munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A kormányrendelet 

előírása szerint, (16.§(3) a pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási 

intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat 

ellátásával bízzák meg.  

A teljes munkaidő 55-65%-ban (a továbbiakban neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, 22-

26 óra) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. 
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A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részén túli feladatok 

 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő 

feladatokat a kormányrendelet 17.§ (1) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint: 

 

 foglalkozások, tanítási órák előkészítése,  

 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,  

 az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése,  

 a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő 

feladatok végrehajtása,  

 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,  

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,  

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,  

 eseti helyettesítés,  

 a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,  

 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése  

 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,  

 osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,  

 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,  

 a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,  

 munkaközösség-vezetés,  

 az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,  

 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,  

 iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,  

 hangszerkarbantartás megszervezése,  

 különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény 

telephelyei közötti utazás,  

 a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai 

vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása  

 tanulmányi kirándulás,  

  tanulók éjszakai felügyeletének megszervezése  

A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 17.§(2) bekezdése tartalmazza, a tanítási órákon túl 

az egyéb foglakozások körét. 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, 

fogadóórákat általában hétfői, keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 

8-órásnál 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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6.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötött munkaidőből, vagyis 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 kötött munkaidőben ellátott feladatokra, (32 óra) 

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. (8 óra) 

 

6.2.1.1 A kötött munkaidőben ellátott feladatok az alábbiak 

 

a) a tanítási órák, foglalkozások megtartása 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök, választható foglalkozások vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) könyvtárosi feladatok 

i) dök vezetőtanári feladatok 

j) gyermek és ifjúságvédelmi 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 a tantárgyfelosztás, az 

órarend, a munkaterv és a havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor 

elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető 

rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

 

6.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

e) osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

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

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 
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m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

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

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

6.2.1.3 Az intézményben, illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok 

meghatározása 

  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az 

alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

 

 a 6.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike, kivéve a g. pontot 

 a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w 

pontokban leírtak.  

 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

 a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w, h, m, r 

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. 
 

 

6.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
 

6.3.1 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

intézményvezető vagy az intézményvezető helyettese 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. 

 

6.3.2 A pedagógus köteles 15 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 7.30 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 
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intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának 

kezdetekor tanmeneteit az intézményvezető helyetteshez 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 az 

iskolatitkár-rendszergazdánál. 

 

6.3.3 Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy a helyettesétől 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 intézményvezető vagy helyettese engedélyezi. 

 

6.3.4 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási 

óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a 

szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

 

6.3.5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az intézményvezető helyettes és a munkaközösség-vezetők 

javaslatainak meghallgatása után.  

 

6.3.6 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.  

 

 

6.3.7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

 

 

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. 

 

A munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők: 

 

6.3.7.1 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírások követésével – az intézményvezető helyettes készíti el.  

6.3.7.2 Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidő-

nyilvántartó lapját, a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó papírokat a kijelölt 

munkaközösség vezetőhöz köteles eljuttatni. 

6.3.7.3 A heti kötött munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 32 óra, 

ennek túlteljesítésére és alulteljesítésére sincs lehetőség. 
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6.3.7.4  A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi 

munkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidő 

összegzésénél 40 órának kell kijönnie. 

6.3.7.5 A munkáltatói szabályozás szerint a napi 20 perc ebédidő nem része a munkaidőnek! A 

Mt. szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden kollégának, aki munkakezdésétől 

legalább 6 órát munkában tölt. Ebben az esetben a napi 20 perc munkaszünet (általában 

ebédidő) kiadása és igénybe vétele (bejegyzése) kötelező. 

 

 

6.4. 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 intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével az intézményvezető tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem 

pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az intézményvezető határozza meg. A 

napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető vagy helyettese szóbeli vagy írásos utasításával történik. A 

dolgozók munkaidő nyilvántartást vezetnek. 

 

 

6.5. Munkaköri leírás-minták 
 

Intézményünkben minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása 

van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 

Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök, szaktanár, munkaközösség vezető munkaköri 

leírását külön készítjük el a számukra azért, hogy pusztán ezen feladatok ellátásának 

megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a 

pedagógus munkaköri leírását. 

 

6.5.1 Pedagógusok munkaköri leírás-mintája 

 
Tanár 
I. Intézmény: Tószegi Általános Iskola 

 

II. Személyi és szervezeti rendelkezések: 

 

1. Dolgozó neve:  

2. Munkahelye:  Tószegi Általános Iskola 

3. Munkakör megnevezése: szaktárgyat tanító pedagógus 

4. Munkakör kiterjed: pedagógiai program szerint 

5. Munkaidő tartama:                                                              32 óra 

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság: a törvényi előírások szerint 

7. Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: intézményvezető helyettes 

8. Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg: intézményvezető helyettes 

9. Közvetlen felettese: intézményvezető helyettes 

10. Közvetlen beosztottja: - 

 

III. Jogok, kötelezettségek és feladatok: 

 

Jogai: 

A pedagógusnak joga, hogy: 
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- a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza; 

- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével döntsön az általa 

alkalmazott tankönyvekről, tanulmányi segédletekről és taneszközökről; 

- az intézmény világnézeti és vallási semlegességének megtartásával saját világnézete és értékrendje szerint 

végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy 

késztetné a tanulókat; 

- irányítsa és értékelje a tanulók munkáját; 

- minősítse a tanulók teljesítményét; 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez; eszközökhöz 

- a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának tervezésében 

és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat; 

- szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, 

tudományos kutatómunkában; 

- szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással 

foglalkozó testületek munkájában; 

- személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, 

oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék; 

- hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vegyen 

részt. 

 

 

 

Feladatai, kötelezettségei: 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben 

kötelessége különösen, hogy: 

- a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse; 

- a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló 

képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő 

gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz; 

- a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és 

ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy 

ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye; 

- közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében; 

- a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa; 

- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa; a szülőt figyelmeztesse, ha 

gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek; 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon. 

 

A pedagógus kötelessége továbbá, hogy: 

- nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek elkészítését; 

- ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban foglaltakkal összhangban 

lássa el; 

- az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott feladatokat ellássa: 

 az iskola éves munkarendjében vagy a heti eseménynaptárban meghirdetett azon eseményeken, 

amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkaközösség-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett szakmai 

megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 

 

A pedagógus egy adott osztály és szaktárgy tanítására, osztályfőnöki és munkaközösség-vezetői feladatok 

ellátására a megbízást az iskola igazgatójától a törvényi előírások szerint kapja. A faladatokat pedagógia 

képzettségének megfelelően köteles gondosan ellátni. A szaktárgy tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai 

tanulásszervezés mellett a következők: 

- a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott tanévre (ezt legalább havi 

bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának megfelelő helyén kell elhelyezni); 

- a szaktárgy pozitív attitűdjének kialakítása; 

- szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való közreműködés,  

- közművelődési tevékenység szervezése; 
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- a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről; 

- az igazgató kérésére tájékoztatás készítése az osztályban végzett munkájáról; 

- az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan problémákról, amelynek 

megoldásában segítséget igényel. 

A tanítási órákat köteles a csengetési rend által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási 

órája előtt legalább 15 perccel az iskolában kell tartózkodnia, a tanítási órákra a jelzőcsengetéskor el kell 

indulnia. A bezárt tantermek kulcsát a portán, az igazgató-helyettesi szobában lehet elkérni. Az adott osztályban 

utolsó órát tartó pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az óra végén a tanterem takarításra alkalmas 

legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, nagyobb szemét összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás, az iskolai 

környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói 

étkezésben való közreműködés. 

 

IV. Általános rendelkezések: 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy az 

intézmény igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés 

megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért. 

 

Bármely munkakört betöltő személy felkérhető az intézmény érdekében végzett munkára a 

szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre az intézmény vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni kell, 

hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik. 

 

V. Hatályba lép: 

 

Tószeg 

 

Jóváhagyom 

 

 …………………. …………………. 

   intézményvezető  

 intézményvezető-helyettes 

 

VI. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően elismerem, 

1 példányt átvettem. 

 

 

Tószeg 

 

 …………………. 

 aláírás 
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OSZTÁLYFŐNÖK 
 

I. Intézmény:  Tószegi Általános Iskola 

 

II. Személyi és szervezeti rendelkezések: 

 

1. Dolgozó neve:  

2. Munkahelye: Tószegi Általános Iskola 

3. Munkakörének megnevezése: osztályfőnök 

4. Munkaköre kiterjed: pedagógiai program szerint 

5. Munkaidő tartama: 32 óra 

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága: a törvényi előírások szerint 

7. Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén: intézményvezető helyettes 

8. Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg: intézményvezető helyettes 

9. Közvetlen felettese: intézményvezető helyettes 

10. Közvetlen beosztottja: - 

 

III. Jogok, kötelezettségek és feladatok: 

 

Jogai: 

- Megítélheti a tanulók magatartását és szorgalmát az osztályban tanító pedagógusok véleményének 

meghallgatása után. 

- Javaslatot tehet az iskolai jutalmak odaítélésére. 

- Véleményezheti az osztályban tanító pedagógusok kiválasztását. 

- Felkérhet pedagógust az osztályfőnök-helyettesi teendők ellátására. 

- Elbírálhatja a tanulók vétségeit a házirend alapján. 

- Szervezheti, koordinálhatja és irányíthatja az osztályban folyó pedagógiai és nevelő munkát. 

- Szakmai szervezet (munkacsoport) tagja lehet. 

 
Feladatai: 

- A tanulók fejlődését figyelemmel kíséri és elősegíti. 

- A szülőket és tanulókat - az őket érintő kérdésekről - tájékoztatja, a szülőket figyelmezteti, ha a gyermekük 

jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

- Érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

- A tanulók hiányzásait nyomon követi, a mulasztási naplót vezeti, illetve havonként összesíti. 

- A tanulók tanulmányi eredményeit figyelemmel kíséri. 

- Az osztályban tanító tanárok munkáját segíti és óralátogatásai során figyelemmel kíséri. 

- A haladási naplót havonként ellenőrzi; a naplóvezetésben található hiányosságok esetén felhívja az 

osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az iskolavezetés figyelmét. 

- Az osztályozási naplót és a tájékoztató füzetet (ellenőrzőt) havonként egybeveti, a hiányokat pótolja. 

- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és év vége előtt legalább egy hónappal értesíti. 

- Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló 

továbbhaladásának feltételeiről. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 

gyógyszerérzékenység). 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Évente legalább egyszer – a lehetőségeket figyelembe véve - egynapos kiránduláson részt vesz, a kirándulás 

megszervezését a tanulók és szüleik igényeinek figyelembe vételével irányítja. 

- Évenként részt vesz legalább egy, az iskola épületében tartandó osztály-összejövetelen. 

- A szülők vagy az osztályban tanító pedagógusok vagy diákok 50%-ának kérésére soron kívül – a szülők és 

diákok képviselőinek bevonásával – osztályértekezlet összehívását kezdeményezi. 

- Félévenként az osztály előmeneteléről statisztikai adatokat szolgáltat. 

- Tanévente – az éves munkatervben meghatározott időpontban – értekezletet, esti fogadóórát, illetve szülői 

értekezletet tart, vesz részt. 

- Eleget tesz a vonatkozó szabályokban előírt adminisztratív kötelességeknek. 

 

IV. Általános rendelkezések: 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy a 

intézmény igazgatójának. 
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A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés 

megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért. 

 

Bármely munkakört betöltő személy felkérhető az intézmény érdekében végzett munkára a 

szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre az intézmény vezetői jogosultak. A felkéréskor jelezni kell, 

hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében történik. 

 

V. Hatályba lép: 

 

Tószeg 

 

Jóváhagyom 

 

 …………………. …………………. 

                             intézményvezető-helyettes                            intézményvezető 

 

VI. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően elismerem, 

1 példányt átvettem. 

 

 

Tószeg 

 

 …………………. 

 aláírás 
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INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES 
 

I. Intézmény:                                                           Tószegi Általános Iskola 

 

II. Személyi és szervezeti rendelkezések: 

 

1. Dolgozó neve:  

2. Munkahelye:  Tószegi Általános Iskola 

3. Munkakör megnevezése:  intézményvezető-helyettes 

4. Munkakör kiterjed: a pedagógiai program szerint 

5. Munkaidő tartama: 32 óra 

6. Ügyeleti szolgálatra való behívhatóság: a törvényi előírások szerint 

7. Helyettesíteni tartozik tartós távollét esetén:  döntés szerint 

8. Helyettesítését tartós távollét esetén ki oldja meg: intézményvezető  

9. Közvetlen felettese: intézményvezető   

10. Közvetlen beosztottja: pedagógusok, iskolatitkár, rendszergazda  

 

III. Jogok, kötelezettségek és feladatok: 

 
Feladatai: 

- Az iskola zavartalan működéséhez szükséges szervezési munka irányítása: 

- A pedagógusok és a technikai személyzet folyamatos tájékoztatása. 

- Intézményi vizsgák megszervezése és lebonyolítása. 

- Szabadon választható foglalkozások, tankönyv igények felmérése, a tanulók számbavétele, nyilvántartása. 

- Az iskola tantárgyfelosztásának, órarendjének összeállítása. 

- Az iskola tankönyvrendelésének összegyűjtése a munkacsoport-vezetőktől és a rendelések ügyintézése. 

- Az iskolai és az iskolán kívüli versenyek szervezése. 

- Pályázati lehetőségek kutatása, pályázatok elkészítése és nyomon követésük. 

- Az intézmény rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása. 

- Az iskolai statisztika elkészítése és folyamatos nyomon követése. 

- Vezetői ügyelet ellátása. 

- A működéshez szükséges technikai feltételek folyamatos működtetése és a lehetőségek szerinti 

fejlesztőmunka koordinálása: 

 Az épület folyamatos működésének és üzemeltetésének biztosítása. 

 A rendszergazda - iskolatitkár munkájának irányítása és ellenőrzése. 

 Részvétel a leltározási, selejtezési munkákban. 

 

Kapcsolattartás az intézmény dolgozóival. 

Az azonnali hibaelhárítások érdekében megrendeléseket és azonnali beszerzéseket intéz. 

Beszámolás munkájáról félévente a tantestületi értekezleten. 
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IV. Általános rendelkezések: 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen felettesének vagy a 

tankerület igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés 

megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; 

 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartani; 

 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért. 

 

Bármely munkakört betöltő személy felkérhető az intézmény érdekében végzett munkára a 

szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre az intézmény illetve a tankerület vezetője jogosultak. A 

felkéréskor jelezni kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön díjazás ellenében 

történik. 

 

V. Hatályba lép: 

 

Tószeg 

 

Jóváhagyom 

 

  …………………. 

  intézményvezető 

 

VI. A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően elismerem, 

1 példányt átvettem. 

 

 

Tószeg 

 

 …………………. 

 aláírás 
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6.5.2 Takarító munkaköri leírás-mintája 

 
A munkakör megnevezése: takarító 

Közvetlen felettese: a(z)………………………………….. 

Kinevezése, munkaideje:  

 határozatlan időtartamra,  

 munkabére munkaszerződése szerint 

 naponta 6.15-8.15 és 14.00-20.00 óráig osztott műszakban, amely munkaidő ebédidőt nem tartalmaz 

 

1. Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása 

 

 az gazdaságvezető közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmossa 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket 

 naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség szerint tisztítja az 

ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket 

 a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat 

 mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület állandó tisztán 

tartását 

 szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, 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 

 kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edényzet rendszeres ürítése, 

tisztítása 

 porszívózza a szőnyegeket, szükség szerint fölkeni a parkettát 

 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 

 a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az gazdaságvezető utasítása szerint az 

egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását 

 a nagytakarítások alkalmával – az gazdaságvezető 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 gazdaságvezetőnek 

 

2. Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített védőeszközök 

 a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 
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6.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 
 

6.6.1 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 (intézményvezetői engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

6.6.2 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. Kivéve: A mindennapos testnevelés órák teremszükséglete miatt a felső 

tagozaton délután is tartható kötelező tanítási óra. 

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

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A 

tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető 

vagy helyettese tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető 

helyettes által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, 

hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

6.6.4 Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla 

órák (engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás, tanulói 

ebédidő biztosítása esetén, rendkívüli esetben. 

 

 

6.7. Az osztályozó vizsga rendje 
 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

 

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

b) az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) ha a tanuló előrehozott  vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

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

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e) 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, 

f) átvételnél az iskola intézményvezetője előírja, 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a 

választható tantárgyat, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt 

legalább 10 nappal az intézményvezető helyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az intézményvezető 

helyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga 

idejét és helyét. 
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6.8. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  
 

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.15 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de 

legalább 17.00 óráig van nyitva. Az intézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint 

tart nyitva munkanapokon 8.00 – 16.00-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt. 

 

 
 

6.9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  
 

6.9.1 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió 

zászlaját. 

 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

 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. 

 

6.9.2 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 (szabályzati rend) tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és 

a pedagógusok számára kötelező. 

 

6.9.3 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 

az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

6.9.4 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.  

 

6.9.5 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az 

intézményvezető helyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 
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6.10. Intézményi védő, óvó előírások 
  

6.10.1.A dohányzással kapcsolatos előírások 

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat és a hátsó kapu felőli bejárat 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 szóló törvényben meghatározott, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény tűzvédelmi és munkavédelmi 

felelőse. 

 

 

6.10.2. 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 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok a naplóban 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 (az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, szülőnek, 

orvosnak) tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az 

óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a tankerületnek és az 

EMMI-nek történő megküldését az intézményvezető által megbízott munkavédelmi felelős 

vagy az iskola titkár végzi digitális rendszer alkalmazásával. 

 

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

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 
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megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű 

eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása 

az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez 

kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű 

pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

 

6.10.3. 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 kisegítő 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: 

 

 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 

technikai, adminisztrációs dolgozónak. Az értesített vezető vagy technikai, 

adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 

elrendelni a bombariadót. 

 

 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott 

jelzésével történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét a hangosbeszélőn is közzé 

kell tenni. 

 

 Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó 

tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – 

ezzel ellentétes utasítás hiányában – az udvar és az iskolaépület előtti utcarész, 

játszótér. 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.  

 

 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az 

épületben tartózkodni tilos! 

 

 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.  
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 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.  

 

6.11. A mindennapos testnevelés szervezése 
 

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

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

Az 5-8. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszámát növeltük 3 órára a kerettantervi 

óraszámokhoz képest: 5-6.évfolyamon 1-1 órával, 7-8.évfolyamon 0,5-0,5 órával. Az 

oktatási törvény szerint a testnevelés órák számával a tanulók kötelező óraszáma túlléphető 

(48.§ (2) bek.). Az 1-8. évfolyamon a heti 3 testnevelés óra mellet 2 óra emelt szintű órát 

tartunk, amelyen 1-2.évfolyamokon népi játékok, a 3-4.évfolyamokon a labdás játékok 

előkészítése, 5-8. évfolyamon emelt szintű testnevelési anyag oktatása történik, így 

biztosított a mindennapos testmozgás. 2013. szeptember 1-től ez e pontban leírtak kifutó 

rendszerben értendők. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdése alapján a 

2012/2013. tanévtől 1. és 5. évfolyamon, majd azt követően felmenő rendszerben az 

óratervben szereplő testnevelés órák kiegészítése 5 órára történik a mindennapos 

testnevelés biztosítása érdekében. A mindennapos testnevelés bevezetésével 

párhuzamosan, felmenő rendszerben az emelt szintű testnevelés oktatása megszűnik. 

A kötelező 5 testnevelés órából 2 órára a tanulók kötelezően választanak mozgásanyagot a 

következők szerint: 1-2. évfolyamon: népi játék vagy gyermektánc, 3-4. évfolyamon: 

kötélugrás vagy torna, vagy labdás játékok előkészítése, 5-8. évfolyamon: kézilabda vagy 

torna, vagy kosárlabda, vagy atlétika. 

A versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 

érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 

sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki heti 2 óra. 

 

 A kötelező testnevelési órákon felül szervezett gyógy testnevelési foglalkozáson történő 

részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola egészségügyi szolgálat 

szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek 

 Biztosítjuk diákjaink számára a könnyített- és gyógy testnevelés oktatását, a feladat 

ellátása érdekében saját gyógy testnevelővel rendelkezünk. 

 

 

Iskolánk a helyi Diáksport Egyesülettel együttműködési megállapodás alapján működik 

együtt. 

 

Az iskola és a diáksport egyesület vezetése közötti kapcsolattartás alapja a 

diáksportkör munkaterve, amelyet az intézmény vezetője a tanév munkatervének elkészítése 

előtt beszerez. A feladatok megoldásához figyelembe veszi a diáksport egyesület 

munkatervét, biztosítja a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksport egyesület 

elnöke a tanév végén beszámol az egyesület tevékenységéről, az eredményekről listát készít, 

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

weblapján. Egyebekben a diáksport egyesület vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az 

intézmény vezetője.  
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6.12.  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 intézményvezető és 

helyettese rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról, 

az éves tematika szerint, naplót kell vezetni. 

 

 A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat, műhelyeket a magasabb szintű 

képzés igényével a munkaközösség-vezetők és az intézményvezető egyeztetése után lehet 

meghirdetni. Ezek vezetőit az intézményvezető bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és 

a látogatottságról naplót kell vezetni.  

 

 A tanulók öntevékeny diákköröket, szakköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, 

megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben 

hagyatékozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök 

szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy 

külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével. 

 

 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 felzárkóztatások, korrepetálások,egyéni fejlesztések célja az alapképességek 

fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az 

intézményvezető által megbízott pedagógus tartja.  

 

 Mozilátogatás, színházlátogatás keretében a tanulók évente legfeljebb két előadást 

tekinthetnek meg iskolai keretben. Lehetőség szerint olyan filmeket, előadásokat kell 

választani, amelyek a tanulók kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és 

alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az osztályfőnöki órán közösen megbeszélve 

tanulságokkal szolgáljanak.  

 

 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 

intézményvezető engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával 

szervezhetők. 

 

 A tanulmányi kirándulás, táborok, erdei iskola szervezése az iskolai élet, a közösségek 

kialakításának és fejlődésének szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent 
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megtesz ezek igényes és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása 

érdekében.(Határtalanul! pályázat adta lehetőség kihasználása a 7.évfolyam számára)  

 

 

7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 
 

7.1. Az intézmény nevelőtestülete 
 

7.1.1 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. 

 

7.1.2 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. 

 

7.1.3 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az informatikát 

kiemelkedő szinten hasznosító pedagógusok az iskola laptopjait használhatják iskolai munkájuk 

során.  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.  

 

 

7.2.  A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 
 

7.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, és értekezlet 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint) 

 

7.2.2 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. 

 

7.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi 

szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak 
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megoldását az osztályozó értekezleten végzi. A nevelőtestület osztályozó értekezletén csak az 

adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Úgynevezett 

osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az 

osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.  

 

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

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

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

az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott 

iratanyagába kerülnek. 

 

7.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt 

napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető vagy helyettese 

vezeti. Félévkor – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – értékelő értekezletet tart a 

nevelőtestület.  

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

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói, alkalmazotti 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 intézményvezető adhat felmentést. 

 

 

7.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 
 

7.3.1 A köznevelési törvény előírásai 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 intézményvezető 

megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, 

valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

 

7.3.2 A szakmai munkaközösség tagjai évente, de szükség esetén más időpontokban is 

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

egy tanítási évre határozott időtartamra az intézményvezető jogköre.  

Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek: a felső tagozatos és az alsó 

tagozatos munkaközösség, humán, természettudományi,  testnevelés. 

 

7.3.3 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 félévi és a tanév végi értékelő értekezlet előtt a 

munkaközösség munkájáról, órát és foglalkozást látogat és értékel. 
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7.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 
 

7.4.1 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. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; véleményt 

mondanak tantárgyak emelt szintű tantervének kialakításakor. 

 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. 

 Összeállítják az intézmény számára a Pedagógiai Programban rögzített vizsgák anyagát, 

ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Javaslatot tesznek a szakmai munka tárgyi-eszközeinek beszerzésére, felhasználására. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai hallgatók 

szakirányításának ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

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

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

 

7.4.2 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 intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál órát 

látogat. 

 Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 
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 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 intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető 

köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

 

7.5. A kereset-kiegészítés szempontjai  
 

A kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a munkaközösségek aktív 

közreműködésével készíti el az intézmény vezetője. A kereset-kiegészítés odaítélése során 

lényeges szempont, hogy az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a külön 

szabályzat szempontjai szerint – osztja fel az intézmény vezetője,a fenntartó engedélyével. 
 

 

 

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 
 

8.1. Az iskolaközösség 
 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában 

foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

8.2. A munkavállalói - alkalmazotti közösség 
 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló oktatást-

nevelést segítők és egyéb alkalmazotti dolgozókból áll. 

 

Az intézményvezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi 

iskolai, iskolához tartozó közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői Közösség, 

 Intézményi Tanács 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

 Iskolai alapítványok 

 Iskolai DSE 
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8.3. 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 (Szülői Szervezet) munkáját az iskola tevékenységével az SzK patronáló tanára 

koordinálja. A patronáló tanárt az intézményvezető bízza meg legfeljebb 1 tanév időtartamra. A 

SzK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzKvéleményének a jogszabály 

által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. 

 

 

8.5. Az intézményi tanács 
 

  

A hatályos szabályozás: 
Nkt. 73.§ (3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a 

nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi 

személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó 

delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. 

(4) 
 
Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az 

esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti 

települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni. 

Nkt. 97. §(27) 
 
Amennyiben a 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács nem jött létre, a 

73. § (4) bekezdése szerinti intézményi tanács alakuló ülését az érintett iskola 

intézményvezetője a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi CXXXVII. törvény hatálybalépését követő negyvenöt napon belül hívja össze. 

  

 Az Nkt. 73.§ (3) bek. meghatározása szerint az intézményi tanács létrehozása nem 

kötelező, csupán lehetőség. 

 Ha az intézményi tanácsot létrehozták, de annak 73.§ (1)-ban szabályozott összetétele 

nem felel meg a feltételeknek, úgy a 73.§ (4) alapján az intézményi tanácsot a szülők, 

nevelőtestület és a települési önkormányzat képviselőiből kell létrehozni. 

 Ha a kezdeményezés ellenére nem jött létre a 73.§ (1) bek. szerinti összetételű (szülők, 

tanulók, nevelőtestület, települési önkormányzat, egyházi jogi személy, gazdasági 

kamara és a fenntartó azonos létszámú képviselőiből, akkor az Nkt. 97.§ (27) szerint az 

intézményvezető hívja össze az alakuló ülést a 73.§ (4) bekezdés rendelkezéseinek 

betartásával (úgymond egyszerűsített összetétellel: szülők, nevelőtestület és 

önkormányzat). Ez a jogszabályi hely azt garantálja, hogy ha kezdeményezés történt 

valamely részről az intézményi tanács megalakítására, de azt – valamely felsorolt 

szervezet nemleges hozzáállása miatt – nem sikerült létrehozni, akkor szűkebb, az 

iskolai élethez a legközelebb álló szervezetek segítségével csökkentett formában 

kötelező legyen létrehozni. 



39 

 

 

8.6. A diákönkormányzat 
 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

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

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

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

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

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati-vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

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

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, 

legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai 

munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  

A DÖK vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 

 

8.7. Az osztályközösségek 
 

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

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákönkormányzati-bizottságának 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. 

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

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

az osztály fegyelmi helyzetét. 
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 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális 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 osztályában. 

 

 

 

 

 

8.8.  A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 
 

8.8.1 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 intézményvezető, 

az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat 

össze. Összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze. 

 

8.8.2 Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az intézményvezető által kijelölt időpontban – 

két alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc. Ha a pedagógusnak 

nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az 

intézményvezető döntése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható. 

 

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. 

 

8.8.3 A szülők írásbeli tájékoztatása 

A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy írásban, illetve elektronikus levéllel történhet.  

Az osztályfőnök az üzenő illetve a tájékoztató füzetbe írással vagy elektronikus levél útján 

értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi 

vétsége esetén. Az osztályfőnök a tájékoztató füzet útján tájékoztathatja a szülőket a 

fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, 

de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt. 
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8.8.4 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 

kettővel több osztályzatot adunk. A heti egy órás 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 10 munkanapon 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 intézményvezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart 

kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

 

8.8.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 szakmai alapdokumentum, 

 pedagógiai program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az intézményvezetői irodában szabadon 

megtekinthetők, illetve (a szakmai alapdokumentum kivételével) megtalálhatók az iskola 

honlapján.  A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az intézményvezető vagy a 

helyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a 

beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 

 

 

8.9. A külső kapcsolatok rendszere és formája 
 

8.9.1 Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását 

biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást a településeken működő egészségügyi 

intézmények támogatásával biztosítjuk. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. 

 A kapcsolattartást az intézmény vezetője biztosítja az alábbi személyekkel: 

 az iskolaorvos,  

 iskolai fogorvos, 

 az iskolai védőnő, 

 az ÁNTSZ szolnoki tiszti-főorvosa 
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8.9.1.1  Az intézményvezető 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.) NM-

rendelet szerint végzi. 

 

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 Szolnoki tiszti 

főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az 

intézményvezető, a közvetlen segítő munkát az intézményvezető helyettese végzi. 

 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az 

intézményvezetővel. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári 

szobában. 

 

 

 

8.9.1.2 Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat 

 

 Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alkalommal 

történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése, valamint a 25.§ (5) 

bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését). 

 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. 

(IX.3.) NM-rendelet alapján. 

 A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az 

egészségügyről szóló 1998. évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján). 

 A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógy testnevelési, könnyített-, felmentett- illetve normál 

testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig elvégzi, kivéve, ha 

a vizsgálat oka később következett be.  

 A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, de 

diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél évre érvényes 

igazolások kiadását elvégzi. 

 Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi 

intézkedések végrehajtását. 

 Sürgősségi eseti ellátást végez. 

 Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a 

védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi 

vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket 

a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja 

kezelésre. 

  Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, velük 

konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre. 

 

 

8.9.1.3 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, 
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leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményvezető helyetteseivel.  

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Heti egy órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

 Munkaidejét munkáltatója, Tószeg  Község Polgármestere határozza meg. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

 

8.9.2 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 

gyermek- és 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 intézmény 

vezetője indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 

érdekében. 

 

8.9.3. Rendszeres illetve alkalmi külső kapcsolatot tart fenn az intézmény: 

- fenntartóval, 

- a település önkormányzatával 

- a településeken működő többi intézménnyel, (egészségügy, könyvtár, 

konyha, takarékszövetkezet, helyi civil szervek és szervezetek, 

vállalkozások, egyesületek: pl.:Bay Béla Vadásztársaság, Piros Tanya 

Tiszakécske, Bíbic Lovas udvar, Tótársulat,) 

- gyermek és ifjúságvédelmi hatósággal, gondozási központtal, Humán 

Szolgáltatóval 

- Nevelési Tanácsadóval, 

- Pedagógiai Szakszolgálattal, 

- történelmi egyházak szervezeteivel, 

- Megyei Pedagógiai Intézettel, 

- intézményt támogató alapítvánnyal, 

- MÁK-ral, (Magyar Államkincstár irodájával) 

- Községi Sportegyesülettel, 

- egyéb szervezetekkel (Rendőrség, családgondozó, gyermekvédő hatóság) 

- társadalmi egyesületekkel (pl. Nyugdíjas Klubok), 

- Góliát McDonald’s Sport Klubbal, 

- Megyei Munkaügyi Központtal, stb. (a teljesség igénye nélkül) 

 

a) Fenntartóval való kapcsolattartás: előírásait magasabb szintű jogszabály határozza meg 

 

Fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

- Szóbeli tájékoztatás. 

- Írásbeli tájékoztatás. 



44 

 

- Írásbeli beszámoló. 

- Egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel. 

- Az intézmény rendezvényeire, ünnepélyeire való meghívás. 

- Speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi- valamint szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

 

b) Gyámhivatallal,Gondozási központtal való kapcsolattartás rendje: 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Az intézmény segítséget kér, ha a gyermeket, veszélyeztető okokat, pedagógiai eszközökkel 

nem tudja megszüntetni. 

Ha további intézkedésre van szükség, a nevelési-oktatási intézmény megkeresésére a 

gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az iskola a gyermekvédelmi rendszer keretei 

között milyen intézkedést tegyen. Az intézmény jelzőrendszerként működik a járási 

gyámhivatal és a gyermekjóléti szolgálat felé.  

 

c) A nevelési tanácsadással, a szakértői és rehabilitációs bizottsággal való kapcsolattartás 

rendje: 

 

A Megyei Szakszolgálat és az iskola intézménye között a kapcsolattartás folyamatos. A 

nevelési tanácsadás, a szakszolgálat segítségét a szülő egyetértésével lehet kérni. 

A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd. 

Az intézményi nevelés keretében a fejlesztő foglalkozás, a nevelési tanácsadó 

szakvéleményében meghatározottak alapján folyhat. 

A gyermekekről készült szakvélemény alapján, az egyéni ütemterv kidolgozásával, egyéni 

foglalkozások megszervezésével segítik a gyermek fejlődését a Megyei Szakszolgálat által 

kirendelt pedagógusok. 

Az intézmény vezető, a fejlesztő pedagógus, felelős a fejlesztő foglalkozások 

szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezéséért. 

 

 

 

d) Kulturális intézményekkel való kapcsolattartás: 

Közel hozza a gyermekhez a művelődési lehetőségeket. Látogatását térítési díj 

ellenében szervezzük. A programokhoz kíséretet biztosítani szükséges. A foglalkozási idő 

alatt ilyen program csak a vezető engedélyével történhet. A szülőket tájékoztatni szükséges a 

programokról. 

 

Kulturális és szórakoztató programok: 

- Gyermekszínházi előadások 

- Bábszínház 

- Zenés előadások, hangverseny 

- Kiállítások. 

- Közös gyermek és családi programok. 
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 A külső szervek által, önkéntes alapon szervezett programjaihoz szakmai segítséget 

nyújthatnak pedagógusaink. 

 

 

e) Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás (alapítványok,civil 

szervezetek, egyesületek): 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai: 

- A támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény helyzetéről, pedagógiai 

programjához kapcsolódó terveiről. 

- Az intézmény-támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről. 

- Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást, 

dokumentációt vezessen, hogy abból a támogatás illetve az anyagi támogatás 

felhasználásának módja, célszerűsége egyértelműen megállapítható legyen. 

- Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót 

szerezzen, s azokat megtartsa. 
 

f.)Az intézménnyel kapcsolatban nem állókra vonatkozó előírások 

  

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe történő belépésének, és bent 

tartózkodásának rendje: 

Szülők és idegenek az iskola épületébe lehetőleg a főbejárati ajtón lépjenek be ügyintézés 

céljából, és a lehető legrövidebb úton jussanak el az iskolatitkári, vagy az intézményvezetői, 

helyettesi irodához. A főbejáratnál 7.30 – 16.00 óra között portaszolgálat működik, mely 

segíti az intézményben történő eligazodást. Az iskola, ezen túli helységeibe, épületrészeibe, 

csak az ügyeletes vezető engedélyével szabad belépni.   

Külső személytől elvárt magatartás  
 Az intézménnyel közvetlen jogi kapcsolatban nem álló személyek (az intézmény területén 

tartózkodó szülők, gondviselők, gyám illetve az intézménnyel kapcsolatban nem álló minden 

más személyek) magatartásukkal, viselkedésükkel az intézményben folyó pedagógiai és 

szabadidős tanórán kívüli tevékenységet nem zavarhatják. Az intézmény rendezvényein, 

ünnepségeken és más az intézmény által szervezett programokon, foglalkozásokon olyan 

magatartás, viselkedés várható el, amely másokban megbotránkozást, riadalmat nem kelt. 

Tilos botrány, garázdaság, közösségellenes erőszakos magatartás tanúsítása. Az intézmény az 

elvárt normák megszegése esetén a módosított 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet előírásait 

alkalmazza.  
 

8.9.4. A kapcsolattartás módjai: 

 

 Együttműködési megállapodás alapján 

 Informális megbeszélés, megegyezés szerint 

 Az intézmény munkatervében rögzítettek szerint 
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9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 
 

9.1. A tanulói hiányzás igazolása 
 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az 

alábbiakban. 

 

9.1.1 A tanuló köteles a tanítási órákról, az egyéb foglalkozásokról és az iskola által 

szervezett rendezvényekről való távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint 

igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
 

a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

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

d.) a középiskolai felvételin való megjelenés. 

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

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

rendkívüli időjárás stb.). 

 

9.2. Szülői igazolás 
A szülő a tanítási napról (délelőtti és délutáni foglalkozások) való távolmaradást szülői 

igazolással utólag nem igazolhatja. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő 

(nagykorú tanuló esetében a tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 

három napig az osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető dönt az osztályfőnök 

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

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  

 

9.3. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető 

kedvezmények 
 

9.3.1 Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – egy, országos versenyek 

előtt két tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az intézményvezető ezt 

indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár 

tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a 

verseny időtartamáról.  

 

9.3.2 Iskolai versenyen résztvevő tanuló egy órával (60 perc), megyei versenyen résztvevő 

tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár 

köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a 

hiányzás pontos idejéről.  

 



47 

 

9.3.3 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 

meghallgatása után – az intézményvezető dönt. A döntést követően a szaktanár és az 

osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 

 

9.3.4 A középiskolai intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb két 

intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök 

javaslata s az intézményvezető helyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt 

rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

 

A 9.3.1. – 9.3.4 szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást 

iskolaérdekből történő távollétnek minősíti a naplóban, és a tanítási napokról, órákról való 

távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél. 

 

 

9.4. A tanulói késések kezelési rendje 
 

A napló bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök 

értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres 

késéseket figyelembe kell venni. 

 

A tanuló tanítási óráról,a délutáni foglalkozásokról való késését, a késés percekben számított 

időtartamát és a tanuló hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott 

órák,foglalkozások igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének 

felderítésében az osztályfőnök az intézményvezető helyettessel együtt jár el, szükség esetén 

kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

 

9.5. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  
 

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

előírásai szerint történik. 

 

9.5.1 tanköteles tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a napló adatai révén a szülő értesítése  

 a 10. igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

 a 10. igazolatlan óra után: illetékes járási gyámhivatal hivatal értesítése (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a 30. igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az 

irattárban kell őrizni) 

 az 50. igazolatlan óra után: a védelembe vételi eljárás lefolytatására a járási 

gyámhivatal értesítése 

 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  
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9.6. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 
 

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

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

meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a 

tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az 

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

biztosította.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket 

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

visszaszáll az alkotóra.  

 

9.7. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes 

szabályai 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 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 
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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. 

 

 

9.8. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 
 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvényben 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:  

 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 intézményvezető  

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás 

vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és 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 
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 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 

10. Az intézményi hagyományok ápolása 
 

10.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 
 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének 

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 

ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület 

az iskola éves munkatervében határozza meg. 

 

10.2. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 
 

 A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés (október 23., március 15.) 

minden esztendőben megtörténik. a tanulóközösségek műsort készítenek szaktanáraik 

segítségével. Ezekre az évfordulókra az intézményvezető által megbízott pedagógusok 

készítik el a műsort az általuk kiválasztott szereplők közreműködésével. 

 Az iskolában előadott műsor keretében kell megemlékezni az aradi vértanúk 

mártírhalálának évfordulójáról. A tanítási órák keretében minden évben megemlékezünk a 

kommunizmus áldozatairól, a Nemzeti Összetartozás Napjáról, illetve a Holocaustról. 

 Az iskolaközösség megemlékezik az iskola alapításának 10-20-50. stb. éves évfordulójáról. 

 Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős diákjaink 

búcsúztatását, a ballagást. 

 Iskolaközösség keretében is megünnepeljük a karácsonyt. 

 Közkedvelt esemény a tanulók körében a farsangi bál. 

 Iskolánk részt vesz a település ünnepén, a falunapon. 

 Minden tanévben Kulturális és Művészeti GÁLÁT tart az iskola 

 Minden 2. tanévben SPORTGÁLÁT tart az iskola 
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10.3. Iskolai szintű versenyek, tanórán kívüli foglalkozások, 

rendezvények 
 

10.3.1. Versenyek, rendezvények 

A munkaközösségek éves versenynaptárában meghirdetett tanulmányi, művészeti és 

sportversenyek, amelyeket minden tanév indításakor a nevelőtestület elfogad. 

Nyitott rendezvényeink: farsang, anyák napja, tanévnyitó és záró ünnepély, ballagási ünnepség, 

Kulturális, művészeti és sport GÁLA, karácsony, Pedagógiai Napok rendezvényei 

 

10.3.2. Hagyományok ápolása: 

A Pedagógiai Programban rögzítettek szerint ápoljuk a már jól bevált pedagógiai célzatú 

rendezvényeinket. 

Napközi otthon, tanulószoba, iskolaotthon 

Az Nkt. előírásainak megfelelően, az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban 

az 1-8. évfolyamokon napközi otthon vagy tanulószoba működhet. A tanítási szünetekben a 

munkanapokon, összevont napközi otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább 10 

gyermek számára igénylik. Az intézmény, a helyi önkormányzaton keresztül, 1-8. osztályig 

biztosítja a diákok teljes ellátását - étkeztetését (tízórai, ebéd, uzsonna), foglalkoztatását 16,50 

óráig illetve felügyeletét 17 óráig. A napközi, tanulószoba által nyújtott programokban az 

étkezés igénybe vétele nélkül is részt lehet venni. A napközi, tanulószoba, mint egyéb 

foglalkozási forma, szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik a délelőtt folyó 

pedagógiai munkához. A napközi speciális feladata a tanulás tanítása, a mentálhigiénés 

szokások ápolása, fejlesztése. A sokszínű szabadidős tevékenység magában foglalja a 

játszóházat, sportversenyeket, múzeumi és könyvtári foglalkozásokat, színházi előadásokat, 

stb. A napközi és a tanulószoba fontos színtere a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak. 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: nemzeti ünnepeink, karácsony, tanévnyitó és tanévzáró, 8. osztályos ballagás. 

Iskolai szintű rendezvényeink, szórakoztató rendezvényeink: egészségnevelési hónap 

rendezvényei, mikulás, karácsony, kultúra napja, költészet napja, anyanyelv hete, farsang, 

diákfórum, gyermeknap, Ki - Mit- Tud, hulladékgyűjtés, nyílt pedagógiai napok, melynek 

keretében Témanapot tart az iskola a Nemzeti Összetartozásról, a Határtalanul program 

keretében az iskola 7.évfolyamának tanulói részvételével. Kétévente sportgála, tanévente 

kulturális és képzőművészeti gálamegszervezése, TINI GALÉRIA működtetése, tanulmányi 

és művészeti kirándulások, zenei kultúra ápolása-hangversenylátogatás, hangversenybérlet 

szervezése, erdei iskola, nyári tábor, nyári napközis tábor, szülői fórum, szervezett külföldi 

kapcsolat ápolása - testvériskolai programok szervezése. 

 

Egyéb iskolai rendezvények: 

Nőnap, anyák napja, pedagógus nap, tantestületi kirándulás, fogadóórák, szülői 

értekezletek. 
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Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó műhelyek és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

Ezek indításáról, a felmerülő igények figyelembe vételével, minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt 
 

Iskolai DSE 

Az iskolai DSE tagja az iskola minden tanulója és dolgozója.  Hozzájárul a tanórai 

testnevelési órákkal együtt, a tanulók mindennapi testedzéséhez, valamint a tanulók 

felkészítéséhez a különféle iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre, támogatja azt. 

Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. 

A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról, a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeit figyelembe véve, minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. 

A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, ill. a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. A versenyeket a tanévenként 

elkészítendő versenynaptárban rögzítik, a tanulók a naptárban rögzített versenyeken vesznek 

részt. 

 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára (1 –8 évfolyam valamennyi osztályának) évente 1 

alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel 

önkéntes, ha a felmerülő költségeket a szülők fizetik, illetve kötelező, ha a felmerülő 

költségeket iskolai, önkormányzati, pályázati vagy intézményi támogatás útján fizeti az 

iskola. A kirándulás célpontjának, a megfigyelendő területnek, helyszínnek a kiválasztása 

feleljen meg a tanulók életkorának, előismereteinek. 
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Erdei iskola  

Az erdei iskola olyan egy vagy többnapos, a szorgalmi időben megvalósuló, az intézmény 

székhelyén vagy székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési-

tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát - a tanulói képességek 

fejlesztését és a tananyag élményszerű elsajátítását  - a tanulók aktív, együttműködő cselekvő 

(kooperatív - interaktív) megismerő tevékenységre építjük a projektoktatás keretében. A 

tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott 

helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő 

nevelési feladata a környezettel harmonizáló magatartásformák, környezetfejlesztő, óvó 

cselekedetek ösztönzése, az alapvető szokásjegyek elsajátítása. Az erdei iskola az ökológiai, 

természetrajzi ismereteken túl, az élet tiszteletére, az apró szépségek megláttatására is képessé 

teszi a diákokat. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel a TÁMOP fenntartási 

időszakában kötelező, majd ezt követően önkéntes, amennyiben a felmerülő költségeket a 

szülői közösséggel előre egyeztetve, a szülők fizetik. A részvétel abban az esetben is kötelező, 

ha a fenntartási időszak után az intézmény (fenntartó) fizeti. 

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel, ha az költségekkel is jár, önkéntes, ebben az 

esetben a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (túrák, kirándulások, táborok, színház, mozi, táncos 

rendezvény). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket, 

előzetes egyeztetés után, a szülőnek kell fizetni. Amennyiben a pedagógust a nyári táborban 

történő munkavégzésre kijelöli az intézményvezető, részére a jogszabály alapján előírt 

készenléti díjat fizet. 

 

 

10.4.  A hagyományápolás külső megjelenési formái 
 

10.4.1 Az intézmény jelvénye 

          Az intézmény kialakított jelképe a TISZAVIRÁG. 

 

 

10.4.2 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete, sportöltözete 

 

          Ünnepi viselet:  

 Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz 

 Fiúknak: fehér ing, sötét nadrág 
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          Sportöltözet: Az iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: 

tornacipő, fehér póló, melegítő. 

 

11. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
                        

 

Az iskolai könyvtár működésének alapvető célja: 

Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá 

a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai 

tevékenységét koordináló szervezeti egység. 
 

Az iskolai könyvtár felszerelése  

a) rendelkezik a használók által könnyen megközelíthető helyiséggel – az iskola tetőterében -, 

amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatására az olvasótermében, 

b) több mint háromezer könyvtári dokumentum megléte, 

c) minden tanítási napon nyitva tart a tanulók és pedagógusok részére megfelelő időpontban.   

 Az iskolai könyvtár rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb 

dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások 

vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel. 

Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai könyvtárral, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és 

együttműködik a tószegi Községi Közkönyvtárral. 

A könyvtáros a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi. 

Az iskolai könyvtár alapfeladata 

a) a gyűjteményét folyamatos fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

b) tájékoztat a dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozásokat tart, 

d) a könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatát biztosítja, 

e) a könyvtári dokumentumokat kölcsönzi, beleértve a tartós tankönyveket, segédkönyveket 

is. 

 

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladata 

a) az egyéb foglalkozások tartása, 

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

d) tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, 

szolgáltatásairól, 

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

g) az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. 
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Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

Az iskolai könyvtár gyűjteményét a helyi pedagógiai programnak megfelelően, a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni. A részletes szabályozást „Az 

iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata” tartalmazza, mely az SZMSZ 1. számú mellékletét 

képezi. 

 

Az iskolai könyvtár állományának nyilvántartása 

A köznevelési intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell 

venni. A nyilvántartásba vételt 8 munkanapon belül el kell végezni. Nyilvántartásra a 

dokumentumtípusonkénti egyedi leltárkönyveket és a SZIRÉN integrált könyvtári rendszert 

használjuk.  

A könyvtáron kívül – szaktantermekben, tanári szobában, óvodában - elhelyezett 

dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.  
 

Az iskolai könyvtár állomány feltáró eszközei 

Az iskolai könyvtár állománya katalógusokban feltárt. A hagyományos cédulakatalógust az 

állomány SZIRÉN programban történő teljes körű feldolgozása után lezártuk, csak oktatási 

célokra tartjuk meg. A SZIRÉN integrált könyvtári rendszer rendelkezik katalógusmodullal is. 

Az iskola honlapján keresztül a világhálón keresztül is lehet a könyvtár állományáról 

tájékozódni a program megléte óta. 

A SZIRÉN programba állománygyarapítás során rögzített adatok az integrált rendszer minden 

moduljában elérhetőek, ezért nincs szükség külön katalógusszerkesztésre. Iskolai könyvtárunk 

„Katalógusszerkesztési szabályzata” az SZMSZ 3. számú melléklete. 
 

Az iskolai könyvtár használatának szabályozása 

Az iskolai könyvtár zárt könyvtár, mint ilyen használói körébe tartoznak a fenntartó 

intézmény dolgozói és tanulói. Részletes szabályokat „Az iskolai könyvtár használati 

szabályzata” tartalmazza, mely az SZMSZ 2. számú mellékletét képezi. 

Az iskolai tankönyvellátás: 

Az iskolai könyvtár külön nyilvántartásban, Tankönyvtár néven kezeli az ingyenes tankönyv 

biztosításához szükséges tankönyveket. Az SZMSZ 4. számú mellékletét képezi a 

„Tankönyvtári szabályzat” 

 

A könyvtáros  munkaköri leírása 

Az SZMSZ 5. számú mellékletét képezi a „Könyvtáros  munkaköri leírása”  

 

1. számú melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 
 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományalakítása:  

A Tószegi Általános Iskola könyvtári állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak 

szerint kell végezni:  

Az oktatási intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola 

pedagógiai programjában meghatározottak szerint az iskolai könyvtár az alábbi szempontok 

szerint gyűjti állományát:  

 A gyűjtés dokumentumtípusai  
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 A gyűjtés köre  

 A gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai  

 

A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja az iskola feladatainak ellátásához szükséges, 

alább felsorolt dokumentumtípusokat, információhordozókat:  

a) könyvek és könyvjellegű kiadványok  

b) folyóirat jellegű kiadványok (periodikák)  

- napilapok,  

- pedagógiai folyóiratok,  

- tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok,  

- gazdálkodással kapcsolatos lapok,  

- egyes művelődési területekhez kapcsolódó lapok.  

c) egyéb dokumentumok  

- nyomtatványok, prospektusok,  

- kartográfiai segédletek,  

- énekes és hangszeres zenei művek kottái.  

d) audiovizuális ismerethordozók  

- képes dokumentumok: oktatófilmek, egyéb filmek, diák, videók, DVD-k.  

- hangzó dokumentumok: hangszalagok, hanglemezek, CD-k,  

- számítástechnikai ismerethordozók: CD-ROM-ok, hajlítható- és merevlemezek, szoftverek,  

- oktató programcsomagok.  

 

A gyűjtés köre  

A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat az alábbi gyűjtőköri szempontok szerint 

kell gyűjteni:  

Az iskola alapvető feladatainak megvalósításához kapcsolódó dokumentumok az intézmény 

gyűjtőkörébe tartoznak:  

 lírai, prózai és drámai antológiák,  

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei,  

 népköltészet, meseirodalom, azok gyűjteményes kötetei,  

 életrajzok, történelmi regények,  

 gyermek- és ifjúsági irodalom  

 általános lexikonok,  

 enciklopédiák,  

 szótárak 

 a tudomány, a kultúra, a hazai és egyetemes kultúrtörténet alap- és középszintű 

elméleti és történeti összefoglalói,  

 a tananyagokhoz kapcsolódó – a tudományokat részben bemutató alap- és 

középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek,  

 az adott környezetre (Tószeg, Szolnok, JNSZ megye) vonatkozó helyismereti, 

helytörténeti kiadványok,  

 az intézmény történetével, életével, ifjúsági szervezeteivel kapcsolatos 

anyagok,  

 a helyi tantervekhez kapcsolódó „kötelező” és ajánlott olvasmányok,  

 a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,  

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek,  

 pszichológiai művek, szakszótárak, a gyermek- és ifjúkor lélektana,  
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 tantárgyi bibliográfiák,  

 a felvételi körülményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített 

kiadványok,  

 az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások,  

 folyóiratok, napilapok, szaklapok,  

 zenei irodalom,  

 az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások,  

 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, 

rendeletek és azok gyűjteménye,  

 oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye,  

 tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok 

illetve azok gyűjteménye.  

 

A gyűjtés tartalma, mélysége, nyelvi, időbeli határai  

a) a teljesség igényével gyűjti: 

 az iskolánkban használatos tankönyveket, digitális tananyagokat - az iskolai 

könyvtár tevékenységét érintő jogszabályokat, állásfoglalásokat  

 családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, 

rendeleteket, és azok gyűjteményét  

b) válogatva gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül a következőket:  

 népköltészet, meseirodalom, azok gyűjteményes kötetei,  

 gyermek- és ifjúsági regények,  

 alap- és középszintű általános lexikonok, 

 alap- és középszintű enciklopédiák,  

 tananyagokhoz kapcsolódó egynyelvű és kétnyelvű szótárakat, 

 a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű 

és középszintű elméleti és történeti összefoglalói,  

 a tananyagokhoz kapcsolódó – a tudományokat részben vagy teljesen bemutató 

– alapszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek, 

 szaktantárgyakhoz kapcsolódó alapszintű és középszintű elméleti és történeti 

összefoglalók,  

 az általános iskolában használt tantervek, óratervek, tankönyvek, 

munkafüzetek, feladatlapok, 

 a helyi tantervekhez kapcsolódó „kötelező” és ajánlott olvasmányok,  

 a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,  

 pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak,  

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek,  

 az intézmény történetével, életével, ifjúsági szervezeteivel kapcsolatos 

anyagok,  

 felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített 

kiadványok, 

 angol és német nyelven megjelenő, az idegen nyelv tanítását és elsajátítását 

segítő tankönyvek, segédletek, 

 az oktatással összefüggő statisztikai kiadványokat, kimutatásokat, 



58 

 

 tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalmat és 

jogszabályokat illetve azok gyűjteményét, 

 az oktatással kapcsolatos jogszabályokat és azok gyűjteményeit. 

c) erősen válogatva gyűjti:  

 lírai, prózai és drámai antológiák, 

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei, 

 életrajzok, történelmi regények. 

A könyvtár az iskolában használatos tankönyvek, digitális tananyagok legújabb, az oktatáshoz 

használatos kiadásait gyűjti. A gyűjtött jogszabályok, állásfoglalások hatályos kiadásait szerzi 

be. A könyvtár könyvritkaságokat, régi könyveket nem gyűjt. 

 

2. számú melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez  

Az iskolai könyvtár használati szabályzata 
 

Az iskolai könyvtár használata, nyitvatartási és kölcsönzési rendje, szolgáltatásai: 

Az iskolai könyvtár zárt könyvtár, mint ilyen használói körébe tartoznak a fenntartó 

intézmény dolgozói és tanulói. Az iskolai könyvtár használatára külön engedélyt adhat az 

intézményvezető. A könyvtár állományának összetétele szerint biztosítja a helyben 

használatot és a kölcsönzést nyitvatartási idejében. Az iskolai könyvtár heti 22 órában tart 

nyitva. A könyvtár nyitvatartási rendjét minden tanévben az intézmény munkaterve 

tartalmazza. Ha a könyvtár valamilyen okból zárva tart, arról a tanulók a könyvtár ajtaján 

értesülnek. 

Beiratkozás 

Az iskolai könyvtár látogatásának és a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a 

felhasználó adatait regisztráltassa, beiratkozzon. Ehhez szükséges az alábbi adatok rögzítése a 

SZIREN integrált könyvtári programban és a kölcsönző tasakon:  

 név 

 születési hely és idő 

 anyja neve 

 állandó lakhelye 

 a tanuló osztályának megnevezése 

Az adatok igazolására tanulóktól diákigazolványt, dolgozóktól személyi igazolványt és 

lakcím kártyát kérünk. 

A beiratkozás egy tanítási évre szól és megújítható, addig ameddig az adott személy az 

intézmény dolgozója vagy tanulója. A beiratkozással, regisztrálással a könyvtárhasználó 

kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályok elfogadására. Az adatokban bekövetkezett 

változásokat az olvasó köteles 15 napon belül a könyvtárossal közölni, aki a változásokat az 

adatlapon és a SZIRÉN programban is javítja. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásainak használata ingyenes. 

Kölcsönzés: 

Kölcsönözni a tanulók számára csak az állomány erre kijelölt részét lehet. A dokumentum 

kölcsönzésénél (kivéve a tartós tankönyvek) az olvasó jegy használata megmaradt, melyen az 

olvasó nevén, lakcímén, kitöltés dátumán, a könyvtár bélyegzőjén, a könyvtáros aláírásán túl 

rögzítjük a lejárati dátumot és a kölcsönzött dokumentum számát. A könyvek kölcsönzési 

ideje a tanulók számára 1 hónap, hosszabbítható kétszer 2 hétre. Egyszerre maximum 3 könyv 

kölcsönözhető. A tanulók csak könyvet kölcsönözhetnek.  

Az iskola dolgozói maximum egy tanévre kölcsönözhetik a könyveket és a hozzájuk tartozó 

CD mellékleteket. Egyéb dokumentumot (CD, DVD, videokazetta) tanítási órákra 

kölcsönözhetnek. Az interaktív tananyagot tartalmazó DVD-ket a szaktanárok 1-1 tanévre 
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kölcsönözhetik. A térképeket, atlaszokat, fali táblákat és a segédkönyveket az iskola 

szaktantermeiben tárolják a szaktanárok. A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje jellegétől 

függően 1-4 tanév, darabszáma igény szerint változó.  

Az iskolai könyvtárból kölcsönzött dokumentumokat tanév végén vagy az iskolából való 

végleges távozás előtt mindenkinek kötelessége a könyvtárnak visszaszolgáltatni. A 

határidőre vissza nem hozott könyvek esetén a tanulókat felszólítással figyelmeztetjük a 

lejárati idő után 2 héttel, 4 hét elteltével a tanuló osztályfőnökéhez is eljuttatjuk a felszólítást. 

Az elveszett, megrongált könyveket, a tanuló köteles másik példánnyal pótolni.  

Könyvtár használata, szolgáltatások: 

Az iskolai könyvtárban nem tartózkodhat senki, ha nincs ott a könyvtáros.  

A könyvtár látogatása történhet csoportosan vagy egyénileg. Az egyéni használat csak a 

könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges, igénybe vehető szolgáltatások: helyben használat, 

kölcsönzés, számítógép használat, tájékozódás. Csoportos használat lehetséges nyitvatartási 

időn túl is, de a könyvtáros tanár jelenléte mellett, tanórai vagy napközis foglalkozások 

keretében. 

Helyben használat: A könyvtárhasználók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a 

szabadpolcon elhelyezett dokumentumokat. 

A raktárban tárolt dokumentumokat a könyvtárostól kell kérni. 

A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán 

tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a könyvtáros a dokumentum 

használatot köteles felfüggeszteni és az okozott kárt megtéríttetni. 

Könyvtárközi kölcsönzés: 

- Az intézménybe beiratkozottak részére 

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek a gyűjteményében nem találhatóak meg 

könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. 

Ezen dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönző könyvtár szabja meg. Ha a 

kölcsönadó könyvtár térítési díjat kér, azt a felhasználónak kell megtérítenie. 

A dokumentumok másolatban történő kölcsönzése esetén a felhasználót terheli a másolási díj. 

- Más könyvtárak részére 

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is 

hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. Csak a többpéldányos könyveket 

kölcsönözzük ily módon, másolatszolgáltatást nem végzünk. 

Tájékoztatás: 

Tájékoztatáson az e célra szolgáló könyvtári dokumntumokból történő, kutatómunkát nem 

igénylő, szóbeli tájékoztatást értjük. 

A tájékoztatás kiterjed: 

- a könyvtári rendszerre, a könyvtári hálózatok és együttműködési körök, más könyvtárak 

gyüjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira; 

- az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira; 

- a könyvtár állományáról katalógusok, az intézmény által épített adatbázisok segítségével;  

- az alaptevékenység keretében épített adattárakban elérhető információkra; 

- Interneten elérhető információkra. 

 

Az iskolai könyvtárban is érvényesek az iskolai házirend szabályai. 
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3. számú melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

Katalógusszerkesztési szabályzat 

 

1. A könyvtári állomány feltárása 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A 

könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi 

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

 raktári jelzet 

 bibliográfiai és besorolási adatokat 

 ETO szakjelzeteket 

 tárgyszavakat 

 

1.1 A dokumentum-leírás szabályai 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai 

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az 

egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra 

ugyanazok szabályok érvényesek. 

 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

 szerzőségi közlés 

 kiadás sorszáma, minősége 

 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

 oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

              .-(sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám) 

 megjegyzések 

 kötés: ár 

 ISBN-szám 

 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév, vagy a mű címe) 

 cím szerinti melléktétel 

 közreműködői melléktétel 

 tárgyi melléktétel 

 

1.2 Raktári jelzetek 
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A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi 

művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 

 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján azon belül Cutter-szám szerint kerülnek a művek a polcokon 

elrendezésre. 

 

1.3 Az iskolai könyvtár katalógusa 

A tételek belső elrendezése szerint: 

- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus) 

 

Dokumentumtípusok szerint: 

- könyv 

 

Formája szerint: 

- digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

Tankönyvtári szabályzat 

Az iskolai tankönyvellátást elsősorban az alábbi jogszabályok hatályos rendelkezéseinek  

 figyelembe vételével kell megszervezni: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény, 

 a Nemzeti Köznevelés tankönyvellátásáról szóló CCXXXII. törvény 

 a Nemzeti Köznevelés tankönyvellátásáról szóló CCXXXII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők 

kijelöléséről szóló 501/2013. (XII.29.) Kormányrendelet 

 a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 

A tankönyvek kiválasztásának elvei:  

Az alkalmazott tankönyveket a munkaközösségek választják ki a tanulócsoportok számára  

felsőbb szintű jogszabály alapján. A tankönyvrendelés elkészítéséhez figyelembe vesszük a 

szülők véleményét. A munkaközösség határozza meg a tanulók által használt segédleteket a 

tanév során.  Tanulmányi segédlet lehet kötelező és ajánlott olvasmány, feladatgyűjtemény, 

fogalomtár. Új tanulási segédlet beszerzésére az iskola mindenkori gazdasági helyzetének 

megfelelően, a fenntartóval történt egyeztetés után, kerülhet sor. 

A tankönyvrendelés és terjesztés ütemterve: 

Az iskola a felsőbb utasítás alapján kijelölt határidőre elkészíti a tankönyvrendelését. A 

pótmegrendelés leadási határideje szeptember 5. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új 

osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést 

oly módon kell elkészíteni, hogy – beleértve a tankönyvtámogatást, a tankönyvkölcsönzést, a 

tankönyv napközis, illetve tanuló szobai elhelyezését – az iskola minden tanulója részére 

biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. A tankönyvterjesztés lebonyolítására, 

annak iskolai koordinálásával az intézményvezetőnek ki kell jelölnie a tankönyvfelelőst. Ezért 
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a tevékenységért díjazás illeti meg az adott személyt, melyet a vele kötött szerződésben 

rögzíteni kell.  

A KELLO teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál és 

frissít.  

A tankönyvtámogatás rendje: 

 

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő 

tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, 

használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli 

támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló 

részére, aki 

 tartósan beteg, 

 a szakértői bizottság szakértői vélemény alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,   

 három- vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre. A gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben 

nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után 

nem vehető igénybe a normatíva kedvezmény. 

Az igénylés feltétele: 

 

A normatíva kedvezményre és a normatíva kedvezmény körébe nem tartozó kedvezményre 

vonatkozó igényt a jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell bejelenteni. Az igénylő a 

jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott módon felel. 

Az igénylő lap mellé csatolni kell az igénylés jogosultságát igazoló dokumentumot, mely a 

következő lehet: 

 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

 a szakértői bizottság szakértői vélemény alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanuló esetén szakértői 

és rehabilitációs szakvéleménye,   

 három- vagy több gyermekes család esetén az iskoláztatási támogatás folyósításáról 

szóló igazolás, 

 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult esetén az iskoláztatási 

folyósításról szóló igazolás,  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat erről szóló 

határozata. 

Az ingyenességre nem jogosult tanulók tankönyvtámogatása: 

Az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók részére az iskola lehetőségeihez mérten 

pénzbeli tankönyvtámogatás nyújtható.  
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A tartós tankönyvek kölcsönzése, kártérítése és könyvtárból való vásárlása: 

A tartós használatra készült tankönyveket tankönyvkölcsönzés útján kell normatíva 

kedvezményre, és az ingyenességre jogosult birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet 

tankönyvkölcsönzés útján adja a normatíva kedvezményre, ingyenességre jogosult tanuló 

birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a 

tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés 

folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló, illetve a kiskorú 

szülője köteles a tankönyv, szótár, szöveggyűjtemény, atlasz elvesztéséből, 

megrongálódásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a 

rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv, szótár, 

szöveggyűjtemény, atlasz a tanuló részére értékesíthető. A tankönyvkölcsönzéssel, a 

tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár 

megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérsékelésével, illetve elengedésével összefüggő 

kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni. 

 A fentiekben leírtak alapján a következőket állapítottuk meg: 

Kölcsönzés, kártérítés: 

Az ingyenes tankönyveket intézményünk az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel tudja 

biztosítani.   

A tartós tankönyveket egyedi nyilvántartásba vesszük. Az iskolai könyvtár külön kezeli az 

ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket. Ezeket a tankönyveket a 

diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. A tanulók a tanév 

során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) szeptemberben a 

könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. Ennek szövege: 

 
 

KLIK103029 

Tószegi Általános Iskola 

5091. Tószeg, Rákóczi út 30. 

 

Értesítés 

Név: «Név» nappali tagozatos «Osztály» osztályos tanuló 

Oktatási azonosító szám: «Oktatási_azonosító» 

Anyja neve:   «Anyja_neve»  

Cím:    «Lakcím» 

Születési hely, idő:  «Születési_hely»«Születési_idő» 

részére az iskola támogatást biztosít az alábbi listában szereplő tankönyvek megvásárlásához. 

Kód Szerző/cím 

  

  

  
A tankönyvforgalmazó e lista alapján adhatja ki a tankönyveket, melyről a számlát az iskola nevére állítja ki, melyet az 

intézmény átutalással teljesít. A tanuló/szülő aláírásával igazolja az átvételt. 

Dátum: Tószeg, ……………………………. 

 

      P.H.       ……………………………………. 

                         intézményvezető/ tankönyvfelelős 

Aláírásommal igazolom a tankönyvek lista szerinti átvételét:  

 

             ………………………………. 

          tanuló/szülő 
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Azokat a tankönyveket kérjük vissza tanév végén, melyeket következő tanév(ek)ben ki 

tudunk kölcsönözni más tanulóknak. A tartós tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért a 

tanulónak és a pedagógusoknak kötelessége megőrizni azok épségét. A kölcsönzött 

tankönyvekbe sem a tanulóknak, sem a pedagógusoknak beleírniuk nem szabad.  

 

A nem rendeltetésszerű használatból (firkálás, tépés, szakítás, foltok, pecsétek, és egyéb 

rongálás) eredő károkozás esetén, a tanév végén ezek értékét meg kell téríteni a következő 

módon: 

 tanév elején újonnan kölcsönzött tankönyvet 75%-os áron, 

 tanév elején 1-2 éve használt tankönyvet 50%-os áron, 

 tanév elején 3 éve használt tankönyvet 25 %-os áron 

 

köteles a tanuló a tankönyvfelelős által kiállított Kártérítési határozat alapján az iskola 

pénztárába befizetni. A négy vagy több éve használt tankönyvek értéke az adott tanév végén 0 

Ft, ezért ezekre a kártérítés nem vonatkozik. Amennyiben bizonyíthatóan pedagógus írt a 

tanuló által kölcsönzött tankönyvbe, a kártérítést a pedagógusnak kell befizetni.  

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

közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.  

 

A tankönyvek könyvtárból való vásárlása 

A tanuló az iskolai könyvtárban lévő tankönyveket megvásárolhatja, ha azokból - a 

könyvtáros megítélése szerint – elegendő példányszám marad az ingyenes tankönyvellátás 

biztosításához. A vásárlás szándékát elegendő szóban bejelenteni. Ha a tankönyv 

megvásárolható a könyvtáros Belső bizonylatot állít ki annak értékéről, mely összeget a 

tanuló köteles befizetni. Ezután adható ki számára a tankönyv. A tankönyvek értékét a 

könyvtáros határozza meg aszerint, hogy hány éve használt, milyen állapotban van és 

szükséges-e a normatíva összegéből pótolni azt a könyvtár számára. 

 

 

 

 

5. számú melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

Könyvtáros munkaköri leírása 

Közvetlen felettese az intézményvezető 

Kinevezése munkaszerződése szerint történik. 

Munkaköri helyettese nincs. 

Felelősséggel tartozik az iskolai könyvtár működtetéséért, a működés minőségéért. 

 

Feladatok, kötelességek leírása tevékenységi körönként 

Heti rendszerességgel végzett feladatok 

 adminisztráció: olvasótermi statisztikai adatok, kölcsönzéshez kapcsolódó forgalmi 

adatok, a könyvtári órákra, szakórákra vonatkozó adatok vezetése; költségvetés 

figyelemmel kísérése; a munka heti rendszerességű szervezése; a könyvtár 

irányításával kapcsolatos teendők. 

 beszerzés: könyvtári dokumentumok beszerzése személyes vagy internetes vásárlással, 

megrendeléssel; beszerzési javaslatok nyilvántartása; tájékozódás a könyvpiacon; 

beszerzés nyilvántartása. 
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 elektronikus dokumentumok gondozása: az oktatásban szabadon felhasználható 

dokumentumok sokszorosítása. 

 feldolgozás: a könyvtárba érkező dokumentumok leltárba vétele 8 munkanapon belül, 

számítógépes feldolgozása, szerelése, könyvkártya készítése; számítógépes 

feldolgozásra a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer használata, ebben az állományról 

saját adatbázis építése; a dokumentumok nyilvántartására dokumentumtípusonként 

külön egyedi leltárkönyv vezetése. 

 felkészülés könyvtári órára: a könyvtári szakórákra és könyvtárhasználati órákra való 

felkészülés, beleértve a tanítóval, a szaktanárral való konzultációt. 

 fénymásolás: a könyvtár szerzői jogi védelem alá nem eső dokumentumairól. 

 kapcsolattartás: iskolán belül az iskolavezetéssel, tanítókkal, szaktanárokkal, 

diákszervezetekkel, szülőkkel; iskolán kívül a községi könyvtárral, múzeumi 

kiállítóhellyel. 

 raktári rend: a raktári rend folyamatos megőrzése, megtartatása, a kölcsönzésből 

visszavett dokumentumok visszahelyezése. 

 internetes tájékoztatás: a pedagógusok és tanulók számára történő tájékoztatás más 

könyvtárak állományáról, teljes szövegű szolgáltatások felhasználása, adatkérés az 

interneten, betekintés adatbázisokba, illetve az ebben nyújtott segítség. 

 kölcsönzés: tanárok és tanulók számára, beleértve az egy tanítási órára elvitt 

dokumentumokat is. 

 könyvtári óra és foglalkozás: könyvtárhasználati óra megtartása és a tanító, szaktanár 

által vezetett könyvtári szakórán való segítő közreműködés; idetartoznak a tanórán 

kívüli foglalkozások, könyvtári rendezvények is. 

 könyvtári propaganda: tájékoztatás az új beszerzésekről, könyvtári rendezvényekről; 

faliújság, dekoráció készítése; könyvtári rendezvényekkel kapcsolatos szervező 

munka; honlap szerkesztéshez információ-szolgáltatás. 

 olvasószolgálat: a könyvtár nyitvatartási ideje alatt segítség nyújtás a tanároknak és a 

diákoknak a keresett dokumentum kiválasztásában, megtalálásában, felhasználásában; 

a munka része a lemaradó tanulók felzárkóztatásában nyújtott segítség is. 

 tájékoztatás: ~ az iskolai könyvtár állományáról, más könyvtárak állományáról, illetve 

a tájékozódásban nyújtott segítség. 

 tehetséggondozás: a tehetséges tanulók bármilyen tantárgyból történő 

versenyeztetésével, külön feladatával kapcsolatos könyvtári munka: anyaggyűjtés, 

tájékoztatás, stb.  

 

Havonta vagy évente egy-két alkalommal végzett tevékenységek 

 az éves munka szervezése: munkatervek és beszámolók írása a könyvtár féléves, éves 

munkájáról. 

 az iskola történetével kapcsolatos feladatok: iskolatörténeti dokumentumok 

felkutatása, gyűjtése, archiválása. 

 felszólítás: a könyvtári dokumentumokkal tartozók listájának összeállítása, 

felszólítások küldése. 
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 iskolai rendezvények: az iskola életében szerepet kapó ünnepélyek, megemlékezések 

szervezésében való részvétel; képek, szövegek, zeneművek gyűjtése. 

 könyvtárközi kölcsönzés: részvétel a könyvtárközi kölcsönzésben kezdeményezőként 

vagy szolgáltatóként, beleértve a kölcsönzendő dokumentumok felkutatását vagy az 

ebben nyújtott segítséget. 

 letétek kezelése: tanév elején a letétek kiadása, tanév végén ezek visszakérése, 

ellenőrzése, selejtezése. 

 pályázat: az iskolai könyvtárral kapcsolatos pályázatok felkutatása, pályázati anyag 

összeállítása, beküldése, a pályázati adminisztráció, beszámolási kötelezettség 

elvégzése. 

 statisztika: az éves statisztika elkészítése. 

 szakmai továbbképzés: megyei szintű műhelyfoglalkozások, szakmai napok látogatása, 

részvétel szakmai szervezetek munkájában. 

 tankönyvárusítás: a tankönyvek kiosztása a tanulóknak, a pótrendelés, visszáru és 

reklamáció intézése,az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelőssel 

 tankönyv rendelése diákoknak: a tankönyvek megrendelése a diákoknak a tanítók, 

tanárok igényei alapján,az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelőssel. 

 tankönyvrendelés a könyvtárnak: a könyvtár állományába kerülő nem tartós 

kölcsönzésre szánt tankönyvek megrendelése a tanítók, tanárok igényei szerint,az 

intézményvezető által megbízott tankönyvfelelőssel. 

 tartós tankönyvek kölcsönzése: tanév elején a tartós tankönyvek eljuttatása a 

tanulókhoz (leltárba vétel, pecsételés, leltári szám beírása), tanév végén ezek 

visszavétele, selejtezése; a tankönyv támogatás elszámolásában való részvétel,az 

intézményvezető által megbízott tankönyvfelelőssel. 

 tehetséggondozás: a könyvtárhasználati ismeretekkel kapcsolatos ~; pl. a felső 

tagozatos tanulók Bod Péter könyvtárhasználati versenyre való felkészítése. 

 leltározás, állományellenőrzés: az állomány nagysága határozza meg a gyakoriságát; 

idejére a könyvtáros mellé segítőt kell biztosítania az iskolavezetésnek; a feladat része 

az állomány egybevetése a nyilvántartással, a hiányzó dokumentumok törlése a 

nyilvántartásból, a selejtezési jegyzék elkészítése, engedélyeztetése 

12. Záró rendelkezések 

12.1 Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 

12.2 Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további 

rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás 

rendjét – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok mint intézményvezetői utasítások 

jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók. 

 

Tószeg, 2014. szeptember 09. 

 

 

 

                                                                                                     Varga Józsefné  

                                                                                 intézményvezető 
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Nyilatkozat 

 

A Tószegi Általános Iskola Intézményének Szülői Közössége képviseletében és felhatalmazása 

alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és 

elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

 

Tószeg 2014. szeptember 08. 

 

 

                                                                                                  …………………………………. 

     

                                                                                                         a Szülői Közösség elnöke                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

A Tószegi Általános Iskola Intézménye Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása 

alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához 

előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz-t 2014. 

szeptember 08-i ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta. A 

diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének 

helyi rendjét módosító SzMSz - rendelkezésekhez egyetértését adja. 

 

Tószeg 2014. szeptember 08. 

 

 

                                                                                                  ……………………………… 

     

                                                                                                    a diákönkormányzat vezetője                                   
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1.sz melléklet 

Adatkezelési Szabályzat 
 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény 

és végrehajtási rendelete alapján az intézmény nyilvántartásával összefüggő 

legfontosabb adatvédelemmel, adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra 

hozatallal kapcsolatos intézményi követelményeket az alábbiakban szabályozza az 

intézmény. 

 

1. Általános rendelkezések  

Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 

eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a 

közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor illetve azt 

követően keletkezik és az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, 

megállapítást tartalmaz.  

 

2. Fogalmak  

 

 személyes adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható 

minden adat, valamint az adatból levonható az érintettre vonatkozó 

következtetés 

 különleges adat: faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozásra 

egészségi állapotra vonatkozó személyes adat  

 közérdekű adat: állami, vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy 

személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat, 

 közérdekű adat nyilvánosságra hozatala: közfeladatot ellátó szerv vagy 

személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat 

közzététele,   

 szolgálati titok: minden olyan adat, amelynek illetéktelen személlyel  

való közlése veszélyezteti a zavartalan  oktatói, nevelői tevékenységet, a 

gazdálkodás rendjét, vagy érdekeit. 

 titkos ügyiratkezelés: az adatnyilvántartás "Szolgálati titok" minősítésű 

adatainak előírás szerinti kezelése annak teljes folyamatában (átvétel, kiadás, 

betekintés, visszavétel, továbbítás, nyilvántartás, hitelesítés, tárolás, selejtezés),  

 adatkezelés: személyes adatok felvétele, megváltoztatása, (módosítás), 

betekintése, feldolgozása, felhasználása, tárolása, továbbítása, nyilvánosságra 

hozatala, és további felhasználásuk megakadályozása,  

 betekintés: egyszerre egy személy nyilvántartott adatainak részleges vagy teljes 

körű megnézése, az adathordozón, a személyügyi feladatot ellátó személy 

hivatali helyiségében,  

 adatszolgáltatás: egy személyre, vagy személyek meghatározott körére 

vonatkozóan a nyilvántartott adatokról vagy azok egy részéről harmadik 

személy részére adathordozón történő információ nyújtása (teljesítője a 

személyügyi feladatot ellátó személy),  
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 adattörlés: a nyilvántartott adatnak az adathordozóról való bármilyen 

nyomnélküli (helyreállíthatatlan) eltávolítása, úgy mintha az  adat sosem lett 

volna,  

 hozzáférés: a nyilvántartott adatok egy részéhez, vagy egészéhez való 

hozzájutás terjedelme,  

 adatrögzítés: a nyilvántartásban szereplő adatok számítástechnikai 

adathordozóra felvitele, az adatok érdemi mérlegelése nélkül,  

 helyesbítés: a nyilvántartott téves adatoknak a tényszerű adatokra történő 

jogszerű megváltoztatása,  

 másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben 

történő megsokszorozása (a részleges terjedelmű megsokszorozás: kivonat),  

 megismerés: tudomásszerzés arról, hogy a nyilvántartott adatokat kinek, 

milyen célból, milyen terjedelemben továbbította az arra jogosult 

 adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való 

hozzájutásnak megakadályozása, 

 üzemeltetés: az adathordozó eszközök, programok működtetése,  

 adathordozók: papíralapú, mágneses alapú, távadat-átviteli adattároló, 

továbbító eszközök,  

 ellenőrzés: a nyilvántartás teljes folyamata jog - és szabályszerűségének 

vizsgálata az ehhez szükséges mértékű teljes hatáskörrel,  

 Adatkezelő: minden olyan vezető, ügyintéző, ügykezelő (adatrögzítő), aki(k) 

adatnyilvántartással, személyi irattal összefüggő adatokat kezel(nek): 

 magasabb vezető esetén a fenntartó 

 az intézményvezető - és kijelölt helyettesei 

 iskolatitkár (személyügyekkel foglalkozó dolgozó beosztásának 

megnevezése) 

 meghatározott feladatok vonatkozásában a számítástechnikai 

feladatokat ellátó ügykezelő 

 

 

3. Adatvédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek  
 

A személyügyekkel foglalkozó dolgozónak a munkavégzéséhez szükséges mértékű, 

teljes körű adatkezelési, betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési, üzemeltetési 

jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van az intézmény személyi állomány 

adataira vonatkozóan.  

 

Adattörlés csak a fegyelmi ügyiratok selejtezését követően, valamint helyesbítés csak 

vezetői engedéllyel történhet.  

 

A személyügyekkel foglalkozó személy jogosult és köteles a személyügyi 

nyilvántartás folyamatos jog - és szabályszerűségének negyedévenkénti dokumentált 

ellenőrzésére.  

 

Az iskolatitkárnak, vagy személyügyi feladatot ellátó dolgozónak az intézményre 

vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem tartalmazó részleges adatkezelési, 

betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége 

van. 
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A gazdasági iroda munkatársának bér, illetményszámfejtéshez illetve munkaügyi 

feladatokhoz nélkülözhetetlen adatok tekintetében részleges adatkezelési, betekintési, 

hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van. 

 

Az intézményvezető, vagy annak kijelölt helyettese jogosult az iskola 

alkalmazottjának személyi nyilvántartásába teljes körűen betekinteni. A betekintés 

vagy adatszolgáltatás során tudomására jutott adatot csak rendeltetésének megfelelően 

használhatja fel, és csak arra feljogosított személynek hozhatja tudomására.  

 

Az alkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyilvántartásba 

betekintésre, helyesbítésre, adatainak megismerésére, másolat, kivonat kérésére és 

felelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak 

legyenek.  

 

A személyügyi számítástechnikai, nyilvántartás program fejlesztője, karbantartója a 

nyilvántartott adatokhoz csak a munka végzéséhez szükséges mértékben férhet hozzá, 

jogosultsága betekintésre, feldolgozásra terjed ki.  

 

Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi biztost, valamint az általa megbízott 

személyeket illeti meg, akik felvilágosítást kérhetnek, betekinthetnek, adatkezelést 

megismerhetik, az adatkezelő helyiségekbe beléphetnek.  

 

Az intézményvezető felel e szabályzat kiadásáért, a szabályzatban foglalt ellenőrzések 

működtetéséért és a szabályzatban foglalt adatvédelmi követelmények közzétételéért.  

 

A dolgozó különleges adatainak nyilvánosságra hozatala csak az érintett előzetes 

írásbeli hozzájárulása esetén történhet. 

 

 

4. Adatkezelés általános szabályai 

 

4.1. Személyes adat 

  

A személyes adat meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható minden 

adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

 

Az intézmény minden dolgozójának személyes adatainak összegyűjtéséről, 

karbantartásáról, biztonságos kezeléséről az igazgató által kijelölt dolgozó, vagy 

vezető (továbbiakban személyügyi feladatokat ellátó dolgozó, vagy vezető) 

gondoskodik. 

 

Az intézmény alkalmazottait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben 

együttesen kell tárolni és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.   

 

Az intézmény főigazgatójának személyes adatait a fenntartó (munkáltatói jog 

gyakorlója, a székhely település önkormányzata) kezeli, tartja nyilván. 

 

Az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályban biztosított 

kedvezmények igényjogosultságok elbírálásához és igazolásához szükségesek. E 
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célból azokat az adatokat kell kezelni, amelyekből megállapítható a jogosult személye 

és kedvezményre való jogosultsága. 

 

 A Köznevelési Törvényben felsorolt (személyes és különleges) adatok az alábbiak 

szerint továbbíthatók, felhasználhatók:  

 

 A sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, 

magatartási rendellenességre vonatkozó adatok továbbíthatók a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeitől a nevelési - oktatási intézménynek és vissza, 

 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok továbbíthatók a 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

 

 A magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbíthatók 

az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a 

vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés 

kötőjének, illetve ha az értékelés nem az iskolában történik az iskolának, 

iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés vezetőjének, 

 

 A diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a 

diákigazolvány kiállításához szükséges minden adat, 

 

 A gyermekek átvételével kapcsolatosan az érintett iskolai felvételével, étvételével 

kapcsolatosan az érintett iskolához, a felsőoktatási intézménybe történő felvétellel 

kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza,  

 

 Az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, a gyermek, 

tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 

 

 A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 

 

 Állami nyelvvizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek 

bizonyítványok nyilvántartása céljából 
 

 Adatok továbbíthatók a fenntartónak, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 

Államigazgatási szervnek, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

 Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

 

4.2. A személyi anyag tartalma  

 a.) személyes alapadatok iratai 

 az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja,  

 az önéletrajz,  

 az erkölcsi bizonyítvány,  

 a kinevezés, 

 a besorolásról, illetve az áthelyezésről rendelkező iratok,  
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 a minősítés,  

 az alkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,  

 a hatályban lévő fegyelmi büntetést ki szabó határozat,  

 közalkalmazotti igazolás másolat.  

 hatályos fegyelmi ügyek 

 

b) alkalmazotti (közalkalmazotti) jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok:  

 juttatásokkal kapcsolatos iratok (kitüntetés, jubileumi jutalom, külön juttatás,  

céljutalom, eseti jutalom, munkáltatói kölcsön, képzésre kötelezés, tanulmányi 

szerződés, tanulmányi igazolás, tanulmányi juttatás, elhelyezés, egyéb jóléti 

ügyek),  

 közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok (pályázat, alkalmasság 

igazolások,  

nyilatkozat, szolgálati igazolvány, munkavédelmi oktatás, kártérítés, 

összeférhetetlenség, helyettesítés elrendelés,  

fizetés nélküli szabadság, (GYES, GYED, GYES, saját lakásépítés, 

hozzátartozó ápolás, házastárssal külföldre utazás, egyéb) szabadidő, eltérő 

munkarend megállapítás,  

 

 

 c.) alkalmazotti(közalkalmazotti) jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyok iratai 

 katonai szolgálat,  

 felkérések,  

 további jogviszony létesítés engedélyezése, ill. elutasítása),  

 

d) alkalmazott (közalkalmazotti) kérelmére kiállított, vagy önként átadott iratok 

 szociális támogatás,  

 egyéni kérelmek,  

 munkaképesség csökkenés,  

 munkavégzés alóli mentesség igazolása,  

 közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok alapját képező iratok,  

 nyilvántartott adatok változásainak bejelentése,  

 iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat,  

 nyelvvizsga,  

 közigazgatási alap- és szakvizsga,  

 ügykezelői vizsga,  

 egyéb képzettség,  

 szakértői okiratok másolatai,  

 betekintési kérelem, 

    

az illetmény - számfejtéssel és az illetménnyel összefüggő más jogviszonyokkal 

kapcsolatos  

    iratok 

 személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetésletiltás, melyek a b.) pont 

szerinti iratcsoport részei, elkülönítésük a központi bérszámfejtéshez 

kapcsolódik. 
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4.3.  Az iskolai személyes adatokat tartalmazó alapnyilvántartások tartalma  

    

          A (köz) alkalmazottak adatai  
A.) 

 neve (leánykori neve) 

 születési helye, ideje, állampolgársága  

 anyja neve  

 TAJ száma, adóazonosító jele 

 állandó lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely, telefonszám  

 családi állapota  

 gyermekeinek születési ideje  

 eltartottak száma, az eltartás kezdete  

B.) 
 

 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)  

 szakképzettsége(i)  

 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint   

 meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai  

 tudományos fokozata  

 - idegennyelv-ismerete, 

C.) 

 korábbi munkaviszonyban töltött időtartamok megnevezése  

 a munkahely megnevezése  

 beosztás  

 besorolás  

 a megszűnés módja, időpontja  

D.)  

 a közalkalmazotti jogviszony kezdete,  

 a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok  

 állampolgársága  

 erkölcsi bizonyítvány száma, kelte  

 szakvizsga adatai  

 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok,  

E.)  

 az alkalmazó intézmény neve, székhelye, statisztikai számjele  

 e szervnél a közalkalmazotti jogviszony kezdete  

 közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, 

FEOR-száma  

 címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai  

 a minősítések időpontja  

 hatályos fegyelmi büntetése  

 

F.) 

                               személyi juttatások  

G.)  

  a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama  

 

H.)  

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontja, módja, 

 a végleges és a határozott idejű áthelyezés módja 

 a végkielégítés adatai. 

 

I.) 

  munkaviszony munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő  

         adatai 
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J.) 

        egyéb adatok az érintett hozzájárulásával 

 

      Gyermekek, tanulók adatai 
 

 neve, születési helye, időpontja 

 állampolgársága 

 nem magyar állampolgárság esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás 

jogcíme, a tartózkodásra jogosító okirat száma, kelte 

 lakcíme, a tartózkodási helye, telefonszáma 

 a szülő neve, címe (állandó és ideiglenes lakásának), telefonszáma 

 a gyermek óvodai tanulói fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 felvételivel kapcsolatos adatok 

 tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése, minősítése 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogyatékosságra vonatkozó adatok 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok 

 a tanuló és gyermekbalesetre vonatkozó adatok 

 a tanuló diákigazolványának száma, 

 a tanuló azonosító száma, 

 egyéb az érintett illetve képviselőjének hozzájárulásával kapcsolatos adatok 

 

4.4. A személyes adatokkal kapcsolatos felelősségi viszonyok szabályai  

 

 Adatkezelés az intézményben 

 

A gyermekek, tanulók személyes adatait csak 

 

 pedagógiai, 

 habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátása, 

 gyermek,- ifjúságvédelmi, 

 iskola-egészségügyi, 

 a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartási  

 folyamatban lévő büntetőeljárási, szabálysértési eljárásban a büntethetőség,    

      felelősségre vonás mértékének megállapítása  

 

céljából lehet kezelni a célnak megfelelő mértékben és kötött módon. 

 

A pedagógus, az intézményi az oktató-nevelő munkát végző alkalmazott az intézmény 

vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más, vagy saját 

magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez esetben az adatok 

kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a jogosult beleegyezése 

nem szükséges.  

 

  Az intézmény alkalmazottainak személyes adatait 

 

 a foglalkoztatással kapcsolatosan 

 a juttatások kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, 

 állampolgári jogok és kötelességek teljesítésével  

 nemzetbiztonsági okok 
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alapján szabad a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése 

céljából a célhoz kötötten felhasználni. 

 

Az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért az intézményben:  

 az intézmény vezetője és kijelölt helyettese  

 az érintett alkalmazott felettese, 

 a személyzeti feladatot ellátó vezető, 

 a személyzeti feladatot ellátó alkalmazott (ügyintéző), 

 ügykezelő  

 az alkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében,  

tartozik felelősséggel.  

 

Az alkalmazott, felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott, bejelentett 

adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  

 

Az alkalmazott felettese felelősségi körén belül minden esetben köteles az adatlapon 

dokumentálni a jogosultság gyakorlásának jogalapját, valamint a megismerni kívánt 

adatok körét.  

 

A minősítést végző vezető felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés 

folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos 

minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.  

 

A személyügyi feladatot ellátó vezető felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, 

hogy a megfelelő személyi iratra az adat keletkezésétől, illetőleg változásától számított 

legkésőbb 15 munkanapon belül rávezessék  

 az alkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását, 

 ha az alkalmazott nem az általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy 

helyesbítését kéri, kezdeményezi. 

          A személyzeti feladatot ellátó alkalmazott felelősségi körén belül köteles  

 gondoskodni arról, hogy az általa kezelt - alkalmazotti jogviszonnyal 

összefüggő - adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában 

megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának,  

 gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás 

kerülhessen, amely adatforráson alapul,  

 az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését 

kezdeményezni a  

személyzeti ügyekkel foglalkozó vezetőjénél, ha megítélése szerint a személyi 

iraton szereplő adat valóságnak már nem felel meg.  

 

 

4.5.A személyi iratok 

 

Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 

eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a 

közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor illetve azt 

követően keletkezik és az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, 

megállapítást tartalmaz.  



76 

 

 

 

4.5.1. A személyi iratok csoportosítása 

 

 személyi anyag iratai 

 (köz)alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok 

 (köz)alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő más jogviszony iratai 

 

4.5.2. A személyi iratok adattartalma 

  

A személyi iratok adattartalmát a II. fejezet 1/ a-d. pontjai sorolják fel. 

 

4.5.3.  A személyi iratokba történő betekintés  

 

A személyi anyagba való betekintésre jogosultak.:  

 

 saját adataiba az alkalmazott, 

 az alkalmazott felettese,  

 a minősítést végző vezető  

 a törvényességi ellenőrzést végző testület, vagy személy 

 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy  

 munkaügyi per kapcsán a bíróság  

 feladatkörükben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult 

büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

nemzetbiztonsági szolgálat 

 a személyzeti, munkaügyi és illetmény- számfejtési, munkaügyi feladatokat 

ellátó munkatárs feladatkörén belül.  

 

4.5.4. A személyi iratok kezelésével kapcsolatos feladatok, követelmények  

 

Az iskolában keletkezett személyi iratok kezeléséről az intézmény adatvédelmi, 

valamint az ügyirat-iratkezelési szabályzatában kell rendelkezni.  

 

Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok kezelése az intézmény iskolatitkárának, 

személyügyi feladatot ellátó dolgozójának feladata.  

 

A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:  

 közokirat, vagy az alkalmazott nyilatkozata,  

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,  

 bíróság vagy más hatóság döntése, illetve  

 jogszabályi rendelkezés 

 

Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban 

nyilvántartott adatokkal kapcsolatban minden ezen szabályzat szerint információhoz 

jutó személyt adatvédelmi kötelezettség terhel,  felelős a tudomására jutott adat 

rendeltetésének megfelelő felhasználásáért, valamint azért, hogy az ezen szabályzat 

szerint illetéktelen személy birtokába ne juthasson.  
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A személyügyi feladatokért felelős vezető köteles gondoskodni arról, hogy a 

személyes adat a megfelelő személyi iratra, adathordozóra a keletkezésétől, 

változásától, helyesbítésétől számított 15. munkanapon belül rávezetésre kerüljön, 

illetve kezdeményezi a munkáltatói jogkor gyakorlójánál az általa kiadott írásbeli 

rendelkezés szükség szerinti helyesbítését. 

A személyügyi feladatot ellátó alkalmazott az általa kezelt  

- a (köz)alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő - személyi iratra adatot, megállapítást 

csak közokirat, az alkalmazott írásbeli nyilatkozata, a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi 

rendelkezés alapján tehet és köteles kezdeményezni vezetőjénél a megítélése szerint 

valóságnak már meg nem felelő adat helyesbítését, törlését.  

Az alkalmazotti nyilvántartás adatlapját csak ezen szabályzat szerint teljes körű 

adatkezelési jogkörrel rendelkező személyügyi feladatot ellátó alkalmazott vezetheti, 

akit az adatnyilvántartás minden szakaszában és a tárolás során terhel az adatvédelmi 

kötelezettség.  

 

 

4.5.5.A személyi iratok iktatása, tárolása   
 

A személyi iratokat külön iktatókönyvben, gyűjtőszámon kell iktatni. Az így beiktatott 

személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, 

az e célra kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.  

 

A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt nem kell lerakni. Az irattárazás 

az alkalmazotti jogviszony fennállásáig az iskolatitkárnál.(személyzeti ügyintézőnél) 

történik.  

 

A számítógépes iktatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személy- ügyi 

tárgykódon nyilvántartott iratok adataihoz, csak a személyügyi feladatot ellátó 

munkatársak férhessenek hozzá.  

 

Személyi iratot tárolni csak a személyügyi feladatot ellátó vezető, vagy alkalmazott 

helyiségében, a munkavégzést követően biztonsági zárral ellátott irattárolóban (páncél- 

vagy lemezszekrényben) elzártan lehet.  

Az iskola személyügyi feladatot ellátó helyisége (i) az iskolatitkári szoba.  

A személyügyi feladatot ellátó dolgozó helyiségét - ha az ott dolgozók közül senki 

nem tartózkodik bent - zárva kell tartani.  

Az ilyen helyiségek ajtaját biztonsági zárral kell ellátni.  

  

Az alkalmazotti jogviszony megszűnését követően az irattárba történő helyezése előtt 

az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni a személyi iratokkal kapcsolatban az 

irattárazás tényét, időpontját és az iratkezelő személyügyi feladatot ellátó vezető 

aláírását. Ezután az alkalmazott személyi iratait - az irattárazási tervnek megfelelően - 

a központi irattárban kell elhelyezni.  

 

Az irattárban elhelyezésre kerülő "régi anyag" elnevezésű személyi iratokat úgy kell 

tárolni, hogy ahhoz csak az intézményvezető, kijelölt helyettese és a személyügyi 

feladatot ellátó vezető férhessen hozzá.  
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A személyi anyagot az alkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig 

meg kell őrizni. Tárolásáról és levéltárba helyezéséről az intézmény ügyirat kezelési 

szabályzatában és irattárazási tervében kell rendelkezni.  

 

4.5.6.Személyi iratok nyilvántartási szabályai  

 

Az iratokat, tartalmuknak megfelelően, a megjelölt csoportosításban, személyi 

iratgyűjtőben kell tárolni és őrizni.  

Az iratgyűjtőben az iratokat az iratcsoport elnevezésével ellátott kemény kartonlappal 

kell elhatárolni az áttekinthető kezelhetőség érdekében.  

 

 

Az iratgyűjtő előlapját követően tartalomjegyzéket kell elhelyezni, melyen az 

iratgyűjtőben elhelyezett iratokat, annak szerkezeti rendjében - az alkalmazotti 

alapnyilvántartás oldalai kivételével - nyílván kell tartani. A tartalomjegyzéknek 

tartalmaznia kell az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is, s rövid 

szöveges megjelölést. 

 

A tartalomjegyzék lezárása az iratcsoportonkénti utolsó nyilvántartott iratot követő 

üres sor egy vonallal történő áthúzását, alatta a lezárás dátumának és a személyügyi 

ügyintéző aláírásának feltüntetését jelenti. Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok 

kezelése az intézmény személyügyekkel foglalkozó ügyintézőjének feladata.  

 

A személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetésletiltás, családi pótlék stb. 

iratok, központi bérszámfejtéshez kapcsolódnak. Az iratok tárolása, őrzése az ügyviteli 

csoport feladata.  

 

A hatályos fegyelmi ügyek nyilvántartását - a későbbi törölhetőség érdekében - 

ceruzával kell vezetni.  

 

4.5.7.Személyi adatokban történő változások jelentése  

 

Minden alkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező változást köteles 7 napon, belül 

írásban bejelenteni és okirattal (vagy annak másolatával) igazolni a személyügyi 

feladatot ellátó munkatársnak: 

 

 név,  

 családi állapot,  

 eltartott gyermek (név, születési idő, eltartás kezdete),  

 lakcíme, ideiglenes tartózkodási hely címe,  

 iskolai végzettség,  

 szakképzettség,  

 tudományos fokozat,  

 állami nyelvvizsga,   

 iskolai végzettség, szakvizsga, stb.  

 

A tartós (3 hónapot meghaladó) távollétek kezdetét és ha ismert, várható befejezését, - 

a 3. hónap elérésekor - a gazdasági iroda havonta a tárgyhónapot követő 5-ig írásban 

adja meg a személyügyi feladatot ellátó munkatárs/vezető részére.  
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A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő személyügyi 

munkatárs a bejelentéstől számított 3. munkanapon belül köteles a megfelelő személyi 

iratra rávezetni.  

 

A kinevezési okiratok, illetve a besorolási és kinevezési okiratok módosításának 

rendelkező részében - a besorolási fokozathoz tartozó fizetési fokozat meghatározása 

mellett - zárójelben fel kell tüntetni ezen okiratok fejrészében a munkakör FEOR 

számát.  

 

Az áthelyezés elfogadása esetén a két fél egyetértő nyilatkozatát tartalmazó okiratban 

kell megállapodni az áthelyezés részletes feltételeiről (áthelyezéshez hozzájárulás, 

időpont, munkakör, illetmény, illetve az elért pályagyorsító intézkedések elfogadása, 

szabadság, fennálló kötelezés, kölcsöntartozás, egyéb megállapodások, valamint annak 

rögzítése, hogy az áthelyezési megállapodásban nem szereplő kérdésekben, a fogadó 

szervezetnek, nincs jogfolytonos teljesítési kötelezettsége).  

 

Az alkalmazott kérelmére akkor kell a végkielégítést az utolsó munkában töltött napon 

kifizetni, ha felmentésére a Kjt. 37. §. (10) bekezdés alapján kerül sor.  

 

Az egységes iratkezelés kialakítása érdekében a besorolási okiratok elnevezését, 

"kinevezési okirat"-ra kell módosítani.  

Az okirat módosítások alkalmával közölni kell a Közalkalmazotti Szabályzat előírásai 

szerint megállapított törzsgárdatagság kezdő évének időpontját is.  

5. Közérdekű adat 

 

Közérdekű adat: állami, vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy 

kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat. 

 

Az intézmény közérdekű adatai az adatvédelmi törvény előírásai alapján nyilvánosak, 

kívülállók számára hozzáférhetők, megtekinthetők. 

 

Az intézmény kötelessége a feladatkörébe tartozó közérdekű ügyekben a szülők, 

tanulók gyors pontos tájékoztatása. 

 

Az intézmény feladata, hogy pontosan körültekintően és szabadon, hozzáférhető 

módon ismertesse közérdekűnek minősíthető adatait: 

 

 alapadatait (az alapító okirat szerint) 

 feladatait, hatáskörét 

 szervezeti felépítését 

 működésének rendjét, ezzel kapcsolatos dokumentumait, 

 nevelési programját 

 pedagógiai programját, 

 házirendjét 

 a tanulókat tájékoztassa az iskolai feladatokról, követelményekről 

 szülőket tájékoztassa az iskolai élet eseményeiről 
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Az intézmény nevelési és pedagógiai programját és annak hatályos változatát mind a 

szülők, mind a tanulók megtekinthetik az intézmény kijelölt helyiségei /iskolai 

könyvtár /, munkanapokon 8-16 óra között.  

 

Az intézmény szakmai, működési dokumentumait az iskola használói megtekinthetik 

az intézmény által kijelölt helyiségekben / iskolai könyvtár /, munkanapokon 8-16 óra 

között. 

 

Az iskolában szervezett versenyek, vizsgák név szerinti eredményeinek nyilvános 

kihirdetése csak a tanuló, illetve a szülő előzetes hozzájárulása, illetve ráutaló 

magatartása következtében történhet. E követelmény teljesítéséhez szükséges a 

jelentkezés formáit kialakítani 

 

6. Biztonsági előírások  

 

                 6.1.  Az adatbiztonság szabályozásának biztosítania kell:  

 

 Az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz 

történő illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását,  

 Az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, 

megváltoztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését,  

 Annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt 

számítástechnikai és manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak 

végre vagy a tár tartalmát illetéktelenül megismerjék, töröljék vagy 

bármilyen módon megváltoztassák,  

 Annak megakadályozását, hogy adatkezelésre használt táv-adatátviteli 

vonalon az adatokhoz illetéktelenül hozzáférjenek  

 A hozzáférési jogosultság betartását,  

 Azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,  

 Annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan 

vezetett eszköztárba milyen adatokat, mikor és ki rögzíti, illetve intézkedett 

a rögzítésről,  

 Annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az 

adatokat illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék vagy bármilyen 

módon megváltoztassák.  

 

6.2. A számítógéppel vezetett (köz)alkalmazotti alapnyilvántartás fizikai 

védelmének szabályai 

.   

 az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell 

kialakítani, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy 

erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen,  

 azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését a 

hivatalos feladataikkal összhangban megállapított felhatalmazás alapján 

kell szabályozni, ellenőrizni,  

 számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, 

felhasználását és a hozzáférést ellenőrizni kell,  

 az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról 

nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban szerepelnie kell  
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 a nyilvántartási számnak,  

 a használatba vétel időpontjának,  

 a kezelésre átvevő aláírásának,  

 számítástechnikai nyilvántartás esetén nevének.  

 meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó 

eszközöket üzemeltethetik;  

 a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító kártya, jelszó) 

szolgálati titokként kell kezelni;  

 gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági 

megoldásainak dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek 

férjenek hozzá.  

 A számítástechnikai mágneses adathordozókat, amelyeken személyügyi 

programok és adatok vannak,  

 felhasználásuk megkezdésekor egyedi azonosító számmal, nyilvántartásba 

kell venni, azt a mágneses adathordozókon fel kell tüntetni.  

 A személyügyi feladatot ellátó vezető felelős az általa vezetett 

nyilvántartásban dokumentáltan átvett mágneses adathordozó biztonságos 

elzárásáért, illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozásáért  

 A számítástechnikai eszközökhöz (számítógépek) való hozzáférési 

jogosultság biztosítását azonosító jelszóval kell lehetővé tenni.  

A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak 

a vezetője ismerhesse meg.  

Az azonosító jelszóról szolgálati titkos kezeléssel nyilvántartási 

dokumentációt kell felfektetni, amit az adatbiztonságért felelős  vezető 

lemezszekrényben vagy. kazettában köteles tárolni.  

 A személyügyi adatkezelést ellátó számítástechnikai munkahelyet csak a 

számítógép kikapcsolt állapotában hagyhatja el kezelője.  

 Személyügyi feladatot ellátó számítógépes nyilvántartási rendszerhez más 

feladatot ellátó számítógépes rendszer nem férhet hozzá.   

 

6.3. Az üzemeltetés biztonsági szabályai 

 

 a számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek 

névsora:  

irodák: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár, iskolakönyvtári dolgozók, 

gazdasági dolgozók 

tanári: pedagógusok, pedagógiai asszisztens,  

számítástechnika terem, könyvtár, fejlesztőszoba: tanulók 

 a személyügyi nyilvántartáshoz alkalmazott számítástechnikai eszközök 

használatára  

felhatalmazott személyek feladatai: 

a személyügyi nyilvántartás törvényi előírások szerinti kezelése, tárolása 

 külső személy - pl. karbantartás, javítás, fejlesztés céljából - a 

számítástechnikai eszközökhöz csak úgy férhet hozzá, hogy a kezelt 

adatokat ne ismerje meg,  

 a számítástechnikai rendszert - ideértve a programokat is - dokumentálni 

kell.  

 a számítástechnikai rendszer vagy bármely eleme csak a személyügyért 

felelős vezető felhatalmazásával változtatható meg.  
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 A számító gépben kezelt, tárolt alkalmazotti nyilvántartási adatokhoz - saját 

jelszavuk felhasználásával - kizárólag a személyügyi feladatot ellátó 

dolgozó, iskolatitkár, valamint igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági 

vezető, gazdasági előadók férhetnek hozzá.   

 A hozzáférés jelszavait időközönként, de az üzemeltető személyének 

megváltozásakor azzal egyidejűleg meg kell változtatni.  Jelszót ismételten 

nem lehet kiadni,  

 a rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy 

számítástechnikai eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, 

hogy elvesztésük, elcserélésük vagy meghibásodásuk elkerülhető, 

kiküszöbölhető legyen,  

 olyan tervet kell kidolgozni, amely a számítástechnikai eszközök előre nem 

látható üzemzavarának hatását ellensúlyozni képes intézkedéseket 

tartalmaz.  

 Az alkalmazotti nyilvántartás programját úgy kell kialakítani, hogy 

automatikus módon nyilvántartsa az üzemeltetést az üzemeltetés időpontját, 

a kezelést végző személyeket, a kezelt. adatokat - valamint az üzemzavarok 

hatásainak elhárítása érdekében legalább napi 1mentést kell biztosítania.  

 Az alkalmazotti nyilvántartásban kezelt adatokat legalább hetente egyszer 

mágneses adathordozóra is ki kell vinni, mindig a legutolsó adatállomány 

megőrzésével, - az adatállományok változását naplózni kell.  

 Annak érdekében, hogy az alkalmazott megismerhesse, azt, hogy az 

alkalmazotti adatnyilvántartásban szereplő adatokból róla kinek, milyen 

célból és milyen terjedelemben szolgáltattak adatot (adattovábbítás), az 

adatszolgáltatásra jogosultsággal ezen szabályzatban felhatalmazottak 

részére történő adatszolgáltatásról  - a megjelölt adatokkal - a személyügyi 

feladatokkal foglalkozó dolgozónak nyilvántartást kell vezetnie, melyet öt 

évig meg kell őriznie.  

 

6.4. A technikai biztonság szabályai 

 

 az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását 

számítástechnikai módszerekkel is meg kell akadályozni,  

 az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy 

teljes megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen,  

 az adatállományok tartalmát képező adattételek számát folyamatosan 

ellenőrizni kell.  

 a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni,  

 az adatok és az adatállományok változását naplózni kell,  

 az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell,  

 on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell,  

 programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását - ha a 

próbát külső szerv vagy személy végzi - el kell kerülni.  

 

6.5. Az információtovábbítás 

 

Az intézmény számítógépes rendszeréből az alkalmazotti nyilvántartás adatait az 

alábbi módon kell továbbítani: 
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Törvényi előírások betartásával, az intézményvezető engedélyével. 

 

 

 

6.6. Záró rendelkezések 

 

 

 A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára és más 

 munkavállalójára. 

Jelen szabályzat hatályba lépésével minden korábbi vonatkozó belső utasítás hatályát 

veszti. A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott 

munkatársakkal.  

 

Az intézményvezető által kijelölt felelős vezetőnek vagy az adatvédelmi felelősnek 

gondoskodni kell jelen szabályzat olyan módosításáról, amely az új törvények és 

rendeletek hatálybalépése miatt szükséges. 

 

7. Különös adatok közzétételi szabályai:  

  

Intézményünk honlapján bárki számára személyazonosításra alkalmatlan formában, 

korlátozástól mentesen, kinyomtatható és kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a 

nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő 

hozzáféréssel minden tanév első napjáig, illetve szükség, aktuálissá válásuk szerint közzé kell 

tenni a következő adatokat. A közzé tett anyagok személyes adatokat nem tartalmazhatnak. 

  

- a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához, 

- a nevelő-oktató munkát segítők számát, évenként feltüntetve, 

- az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve, 

- az intézményünk évismétlési mutatóit, 

- a szakkörök igénybevételi lehetőségét, a mindennapos testedzés lehetőségeit, 

- a hétvégi házi feladat szabályozását és az iskolai dolgozatírás szabályait. 

 

 


