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BEVEZETÉS 

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. §-ban foglalt felhatalmazás alapján történik.  

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti 

felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe.  

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

csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati 

rendszerét tartalmazza.  

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. 

A  fenntartó egyetértési jogot gyakorol az SzMSz-nek azokkal a rendelkezéseivel 

kapcsolatosan, amelyekből reájuk többletkötelezettség hárul.  

 

A szülők, tanulók az SZMSZ rájuk vonatkozó részeiről, továbbá a Pedagógiai Programról, a 

Házirendről, illetve a Köznevelési Törvény vonatkozó rendelkezéseiről tájékoztatást 

kérhetnek. 

 

Az intézmény adatai 

Az intézmény neve: Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola  

Az intézmény OM azonosítója: 035185 

Intézmény típusa: általános iskola 

Az intézmény köznevelési alapfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás 1 – 8. évfolyam 

Az intézmény székhelye és címe: 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. 

Az intézmény fenntartója:  Dél-Pesti Tankerületi Központ  

1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a 

1984 általános iskola ÁMK intézményegység,  

1998 alapfokú művészeti iskola ÁMK intézményegység,  

2013 Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2020 általános iskola 

Az intézmény tevékenységei: A szakmai alapdokumentumában megállapított tevékenységek 

 

 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi 

törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: (részletezve 1. számú melléklet) 
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- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

- 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 - 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról;  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 - 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás 

rendjéről  

 - 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 - 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 - 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

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

- 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

- 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  

A Nagy Imre Általános Iskola működésére vonatkozó jelen szabályzatot az intézmény 

vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2020. augusztus 29-én elfogadta. Az 

elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát gyakorolta a 

Diákönkormányzat (Kt. 48. § (1) a) és a Szülői Közösség, melyet a Záró rendelkezések 

fejezetben aláírásukkal igazolnak.  

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános, az érdeklődők megtekinthetik az iskolai 

könyvtárban munkaidőben és az intézmény honlapján elektronikus formában is elérhető.  

Tartalmáról és előírásairól az intézmény vezetője, és az intézményvezető-helyettesek adnak 

információt. 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya  

Az SzMSz személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, valamint az 

intézménnyel kapcsolatban álló személyekre. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb szabályzatok, 

intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára, tanulójára és 

mindazokra nézve kötelező érvényű, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek.  

A szabályzat a nevelőtestület elfogadásának időpontjával lép hatályba, és visszavonásig 

érvényes. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előzőleg elfogadott szabályzata. 

Az SzMSz célja  

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének 

garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre 

juttatása.  
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Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvényesülése az intézményben.  

A SzMSz tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 

szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

Az SzMSz visszavonásig érvényes. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.  

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak: 

- szülői szervezet 

- diákönkormányzat 

- intézményi tanács (amennyiben működik) 

Az SzMSz életbe lépéséhez a fenntartó jóváhagyása szükséges.  

 

Az oktatási- nevelési intézmény bemutatása 

Általános iskola: nappali rendszerű iskolai oktatás alsó és felső tagozaton 1-8. évfolyamokig. 

1 – 2. évfolyam: egész napos iskola, 

3-8. évfolyam: napközi és tanulószobai egyéb foglalkozások. 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nevelése- 

oktatása.  

Beszédfogyatékos tanulók szegregált tanulócsoportban történő ellátása 1- 4. évfolyamokon. 

Könyvtári szolgáltatások 

Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása. 

 

 

 

 

 

1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 

1.1. Az intézmény szervezeti ábrája (1. függelék) 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, akinek jogkörét, hatáskörét a hatályos 

jogszabályok rögzítik. A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt 

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

más hatáskörébe.  
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A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  

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

belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

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

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

rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.   

Az intézményvezető jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy 

az ügyek meghatározott körében, helyetteseire átruházhatja. 

Az intézményvezető közvetlenül irányítja a három intézményvezető-helyettes munkáját, az 

iskolatitkárt, a rendszergazdát és a könyvtárost. Kapcsolatot tart a szakszervezetekkel, a 

diákönkormányzattal, a szülői közösséggel, a Közalkalmazotti Tanáccsal, illetve biztosítja a 

működésük feltételeit. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettesek (együtt: 

intézményvezetés). 

Az intézményvezetés havi rendszerességgel vezetőségi értekezletet tart, amelynek időpontja 

az éves munkatervben rögzített. 

Általános Iskola:  

Az intézmény középvezetőségének tagjai (együtt: kibővített iskolavezetőség):  

- intézményvezető,   

- intézményvezető - helyettesek,  

- szakmai munkaközösségek vezetői  

- KT elnöke 

- DÖK vezető (DÖK segítő pedagógus)  

Az intézmény kibővített iskolavezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkezik.  

 

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 intézményvezetés kötelessége és felelőssége.  

A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési 

rendszer működtetése szükséges.  

Az ellenőrzés alapját az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint 

az Önértékelési Szabályzat (2015. 08. 15.) részeként elkészített pedagógus 

teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A részletes ellenőrzési tervet az aktuális 

munkaterv tartalmazza.   

 

Kiemelten fontos ellenőrzési tevékenységek:  

- tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-

vezetők),  
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- a elektronikus naplók folyamatos ellenőrzése, tanulói hiányzások adminisztrációjának 

ellenőrzése, 

- a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.  

 

Kompetencia - és teljesítményalapú értékelési rendszer  

Iskolánk pedagógusainak kompetencia - és teljesítményalapú értékelési rendszere a 8. sz. 

Mellékletben található.  

 

1.2.1. Az intézmény szervezeti egységei 

Nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak közössége. A nevelőtestület munkaértekezletet, beszámoló értekezletet és 

osztályozó értekezletet tart, amelyet az intézményvezető vezet. Az értekezletek rendjét az 

éves munkaterv tartalmazza.  

 

Szakmai munkaközösségek 

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos 

nevelési feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában tíz munkaközösség 

működhet. Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

- Iskolatitkárok 

- Pedagógiai /  Gyógypedagógiai asszisztensek 

- Rendszergazda  

- Könyvtáros 

Technikai dolgozók 

- Takarítók 

- Karbantartók 

- Kertész 

 

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az 

iskola szervezeti ábrája mutatja. 

 

Diákkörök, diákönkormányzat 
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Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a 

demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak 

szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Jogosultak 

küldöttel képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A diákönkormányzat munkáját e 

feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a 

diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg visszavonásig. A 

diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az intézményvezetővel tartja a kapcsolatot a 

szervezeti ábra szerint.  

 

Szülői Közösség 

Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői szervezet működik. Az osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök tartják a 

kapcsolatot, az iskolai szintű szülői szervezettel pedig az intézményvezető.  

 

Intézményi Tanács 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működhet. 

Létrehozása kezdeményezhető a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése szerint.  

 

Szakszervezet: Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviselete a fő feladata. 

 

1.2.2. A belső kapcsolattartás rendje 

Vezetők intézményi kapcsolattartása 

- a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; 

- a havi rendszerességgel megtartott kibővített vezetői értekezleteken; 

- az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői 

megbeszéléseken; 

- az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek munkanapokon történő 

meghatározott rend szerinti benntartózkodása során; 

- az intézményvezető-helyettesekkel és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő 

munkamegbeszélések útján; 

- az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettesek részvételével zajló szakmai 

munkaközösségek munkamegbeszélésein; 

- az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.  

 

A felsoroltakon kívül az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az 

osztályfőnökök a munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. 

Ezek biztosítják a rendszeres információcserét az iskola vezetősége és a munkaközösségek 

vezetői, illetve az osztályfőnökök között. Egyszersmind biztosítják az egyes 

munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, információcseréjét is.  
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Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás 

A szakmai munkaközösségek, az osztályfőnöki munkaközösség, az osztályban tanító tanárok 

közössége folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a diákkörökkel, az iskolai 

sportkörrel, a diákönkormányzattal. A kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységek, osztály - és iskolai programok, osztálygyűlések, évfolyamgyűlések, 

diákközgyűlés alkalmával valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy az osztályközösségek és 

a tanulók a DÖK tisztségviselőin keresztül panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a 

pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola vezetőségéhez fordulhatnak. Írásos 

felvetéseikre 15 napon belül választ kapnak. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadóórákon, 

iskolai rendezvényeken, tájékoztató füzeten, e-mailen, illetve az e-naplón keresztül rendszeres 

kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy tanulói csoportokat érintő 

kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége tart kapcsolatot a szülői 

közösséggel és a szülői választmánnyal.  

Az iskola tanévenként legalább kettő szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi 

pedagógusa tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – két alkalommal 

tart fogadóórát. A szülői szervezetek részt vállalhatnak a rendhagyó iskolanapok, az iskolai 

tanórán kívüli programok megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében 

együttműködnek az adott feladatot végrehajtó pedagógus közösséggel. A munkaközösségek a 

pedagógusok munkája megismerésének segítése érdekében a szülők számára nyílt órákat 

tarthatnak. 

 

 

Diákönkormányzattal való kapcsolattartás 

Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse 

elsősorban a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, aki minden DÖK ülésen és a 

közgyűlésen részt vesz.  Tanév végén beszámol a DÖK éves munkájáról.A diákönkormányzat 

vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő esetekben az 

iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze. A Diákönkormányzat működéséhez 

szükséges feltételek biztosítása az iskola és a DÖK között létrejött együttműködési 

megállapodás szerint történik. 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

2.1. Az intézmény vezetési struktúrája, munkamegosztás a vezetők között 

A Nagy Imre Általános Iskola általános iskolaként működik, élén az intézmény egyszemélyi 

felelős vezetője, az intézményvezető áll. Munkáját az intézményvezető-helyettesek segítik a 

tanügy-igazgatási, tervezési, szervezési és szakmai munkáiban. Munkaköri leírásuk 

részletesen tartalmazza hatás-és feladatkörüket. 
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Arra az esetre vonatkozóan, ha a nevelési-oktatási intézménynek - bármely oknál fogva - 

nincs vezetője vagy a vezető a feladatokat akadályoztatása okán nem tudja ellátni, az 

intézményvezető jelöli ki az elsődleges helyettesét.  A személyre szóló munkaköri leírása 

tartalmazza a megbízást. (20/2012. EMMI r. 188. § (2) bek.) 

 

2.2. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

A tanítási napokon az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek a tanévre 

megállapított heti beosztás szerint tartózkodnak az iskolában. A beosztás napi bontásban a 

tanítás megkezdésétől, az adott napon esedékes utolsó foglakozás (ideértve a délutáni 

foglalkozásokat is) végéig tartalmazza a vezetők beosztását. A beosztást ki kell függeszteni az 

intézményi titkárságokon és megjelentetni a Honlapon. 

2.3. A kiadmányozás szabályai  

A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke által kiadott 

utasítás szabályozza.  

Az intézményvezető kiadmányozza: 

A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a 

fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos 

munkáltatói intézkedések iratait 

Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat 

Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és 

egyéb leveleket 

Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szerve szervezeti egysége, illetve 

a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn 

A közbenső intézkedéseket 

A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a 

központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 

és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult 

Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói az 

intézményvezető-helyettesek 

2.4. A képviselet szabályai 

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 

esetekben átruházhatja más személyre. 
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A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 

azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti 

és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett 

történő eljárásra feljogosítanak.  

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

- jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében, 

- tanulói jogviszonnyal, 

- az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával, 

- munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 

- az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,  

- települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

- állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

- az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt, 

- intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 

- nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, 

a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a Közalkalmazotti Tanáccsal, a 

diákönkormányzattal, az intézményi tanáccsal,  

- más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi 

önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt 

gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel, 

- az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, 

- munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.  

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

intézményvezető vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak 

szabályairól fenntartói döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény intézményvezetője és 

valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

2.5. Az intézményvezető helyettesítése az intézmény irányításában  

Az intézményvezető akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes 

felelősséggel az általános iskolai intézményvezető-helyettes(ek) helyettesíti. Az 

intézményvezető és az általános iskolai intézményvezető-helyettes(ek) távolléte esetén a 

helyettesítést a fennmaradó intézményvezető-helyettes láthatja el. 

Nyári szabadság esetén az ügyeletes vezető lát el helyettesítési teendőket. Az intézményben a 

nyári szünetben a vezetők hetente szerdánként - külön beosztás szerint 900 – 1200 óráig látnak 

el ügyeletet.  
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Az intézményvezető-helyettesek helyettesítése  

Az általános iskolai intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén az intézményvezető-

helyettesek teljes felelősséggel helyettesítik. Mindhárom vezető távolléte esetén - ha a 

helyettesítésre más nem kapott megbízást - az intézményvezető-helyetteseket a 

munkaközösség vezetők helyettesítik. 

2.6. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyetteseire:  

A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben való 

vezetői feladatok. 

A munkavégzés ellenőrzése. 

Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése. 

A vizsgák szervezése. 

Az iskolai dokumentumok elkészítése. 

A statisztikák elkészítése. 

Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése. 

A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

A választható tantárgyak körének meghatározása. 

A tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása. 

A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése. 

A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése. 

Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. 

Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés. 

Személyi anyagok kezelése. 

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az intézményvezető-helyetteseket teljes körű 

beszámolási kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és hatáskörök helyettesek közötti 

megosztását a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársai: intézményvezető-helyettesek.   

Munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzik. Az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel.  

Rendszeres információcsere révén kölcsönösen tájékoztatják egymást az ellenőrzési 

területükön történt eseményekről.  A magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott 

intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, 

egymással együttműködve és mellérendeltségi viszonyban látják el. Részletes feladataikat 

munkaköri leírás tartalmazza.  
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Az intézményvezető-helyettesek feladatai 

 • egységes fellépéssel követeljék meg a munkatervi feladatok, az intézményi szabályzatok, az 

iskola rendjének, tisztaságának betartását  

• kötelesek eljárni vagyonvédelmi, balesetvédelmi ügyekben, a felnőtt ügyelet 

megkövetelésében és ellenőrzésében  

• biztosítaniuk kell az információáramlást, a tájékoztatást a dolgozók és az intézményvezető 

felé  

• felkészültséget kell tanúsítaniuk a vezetői értekezleten.  

Az intézményvezető-helyetteseket a magasabb vezetőkre vonatkozó eljárásrenddel a fenntartó 

bízza meg. A megbízásuk határozott időre, legfeljebb 5 évre adható. Feladat- és hatáskörük, 

valamint egyéni felelősségük mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk 

tartalmaz. Személyileg felelnek az intézményvezető által rájuk bízott feladatokért.  

Aláírási jogkör  

Az intézmény nevében aláírási joga az intézményvezetőnek van. Az intézményvezető-

helyettesek jogköre kiterjed az aláírásra és bélyegzőhasználatra intézményük vonatkozásában 

- valamennyi irat esetén -, mely a hatáskörükbe átruházott feladatokból adódik. Ezek a 

következők: statisztika, túlóra elszámolás, tankönyvrendelés, gyermek- és ifjúságvédelem, 

továbbtanulás, szülői felszólítás a tanuló mulasztása esetén, versenyre nevezések, tanulói 

felmentések engedélyezése, stb.  

Az intézményvezető kizárólagos aláírási jogkörébe tartozó iratok: személy- és bérügyek, 

kitüntetési felterjesztések, tantárgyfelosztás, órarend, nevelői munkarend, felsőbb szervnek 

küldött, az intézmény életére hatással bíró iratok. 

  

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek (és azok átruházása) 

A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés. – (a Fegyelmi Bizottság) 

 A véleményezési és javaslattételi jogát két értekezlet között. – (munkaközösségek) 

A pedagógusok külön megbízásainak véleményezése – (munkaközösségek) 

Az iskola költségvetésében a szakmai célokra fordítható pénz felhasználásának megtervezése. 

– (Intézményvezetőség)  

Az iskola beruházási, fejlesztési terveinek megállapítása. – (Intézményvezetőség) 

Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása. – (munkaközösségek) 

A szakmai alapdokumentumban foglaltak szerinti nevelési- oktatási alapfeladatokon kívüli 

anyagi haszonszerző tevékenység indítása, az igénybevétel feltételeinek és a bevétel 

felhasználásának meghatározása. - (Intézményvezetőség)  

Az átruházott jogkörben történt intézkedésekről beszámolási kötelezettsége az adott feladat 

felelős vezetőjének van. Formája körlevél, illetve a következő értekezlet. A nevelőtestület 

döntését, javaslatát, véleményét általában a szakmai munkaközösségek előzetes állásfoglalása 

alapján alakítja ki. A nevelőtestület értekezleteit a munkatervben rögzített időpontban és 

napirenddel a munkatervben felelősként megjelölt vezető hívja össze. 
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Az intézmény nevelő-oktató munkájának ellenőrzése 

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok és értekezletek 

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

alapdokumentumok és egyéb dokumentumok határozzák meg:  

• szakmai alapdokumentum  

• szervezeti és működési szabályzat  

• pedagógiai program  

• házirend  

• tanév munkaterve  

• Önértékelési Szabályzat 

• kollektív szerződés  

• közalkalmazotti szabályzat  

• belső szabályzatok 

3. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI  

3.1. A pedagógusok közösségei 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség 

érdekeit, jogosítványaikat az ebben a fejezetben felsoroltak alapján és az itt leírtak szerint 

érvényesíthetik. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai alkalmazottak 

jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a 

jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), 

valamint az intézmény Közalkalmazotti szabályzata rögzítik. 

3.1.1. Nevelőtestület 

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint az oktató-nevelő munkát segítő alábbi felsőfokú végzettségű dolgozók: 

- könyvtáros 

- pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens 

A nevelőtestület a jogszabályokban meghatározott döntési jogkörökkel rendelkezik. A 

nevelőtestület véleményét ki kell kérni a jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A 

nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

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

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 
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A Nevelőtestület döntési jogköre: 

- a PP, az SzMSz és a Házirend véleményezése 

- a tanév munkatervének elfogadása 

- átfogó értékelések és beszámolók elfogadása 

- továbbképzési program elfogadása 

- a tanulók magasabb osztályba lépésének megállapítása 

- a vezető pályázatának véleményezése 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

 

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. 

A nevelőtestület a jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül átruházhat jogokat a 

szakmai munkaközösségekre vagy a szülői szervezetre vagy a diákönkormányzatra. 

Az intézmény nevelőtestülete 

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

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

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

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

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

– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

A nevelőtestület értekezletei 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja (aktuális tanév munkaterve 

szerint):  

- tanévnyitó, tanévzáró értekezlet  

- félévi és év végi osztályozó értekezlet (esetenként év közben)  

- tájékoztató és munkaértekezletek (szükség szerint)  

- nevelési értekezlet  

- rendkívüli értekezletek (szükség szerint).  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak, 

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

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

legalább 50%-a, vagy az intézményvezető szükségesnek látja.  

A jogszabályban megfogalmazottak szerint: 

- a nevelőtestület akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 százaléka jelen 

van, 

- a nevelőtestület döntéseit – ha erről jogszabály, illetve a szervezeti és működési 

szabályzat másképp nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza. 
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- a nevelőtestület személyi kérdésekben – az érintett személy kérése, vagy a 

nevelőtestület többségének döntése alapján – titkos szavazással dönt. 

A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet 

az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig 

jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá. A döntések és határozatok az intézmény iktatott 

iratállományába kerülnek.  

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten 

végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító 

pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az 

osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak 

megtárgyalása céljából.  

 

3.1.2. Szakmai munkaközösségek 

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

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok vezetőtanárának (mentor) megbízására. A munkaközösség – az 

intézményvezető megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső 

értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális 

feladatok miatt csak a testület egy része (többnyire azonos beosztású dolgozók) vesz részt 

egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet például az egy osztályban tanító pedagógusok 

értekezlete, amely a magasabb évfolyamba lépésről, a tanulói kitüntetésekről dönt. 

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

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 intézményvezető 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 tagjainál órát 

látogat.   

- Az intézményvezető megbízására szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat 

végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének.   

- Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az 

iskolán kívül.  

- Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára.  
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- 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. 

A pedagógusok szakmai közösségei 

Az intézményben az alábbi 10 szakmai munkaközösség működhet 

- alsós humán munkaközösség 

- alsós reál munkaközösség 

- idegen nyelvi munkaközösség 

- felsős humán munkaközösség 

- felsős reál munkaközösség 

- osztályfőnöki munkaközösség 

Egy szakmai munkaközösség minimális létszáma öt főből áll. Egy pedagógus több 

munkaközösség tagja is lehet. A munkaközösségek szükség és igény szerint átszervezhetőek, 

vagy megszüntethetőek. 

 A szakmai munkaközösségek a jogszabályokban meghatározott jogkörökkel rendelkeznek. A 

szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen az iskola 

vezetőjének közvetett, a munkaközösség-vezető közvetlen irányításával: 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség 

vezetőjét az intézmény vezetője felkérés alapján bízza meg.  

A munkaközösség vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

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

pedagógusok között. A munkaközösség vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 

munkájáról.  

 

A szakmai munkaközösségek tevékenysége  

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

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak:  

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

színvonalát, minőségét. 

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

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-

vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. 

- Az intézmény vezetője a munkaközösség vezetőket legalább félévente beszámoltatja. 

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

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

- Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

- Háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. 

- Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

- Javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzésére. 
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- Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására.  

- Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi 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 mentorok munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.  

 

Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes esedékes feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezető hozza létre, erről tájékoztatnia 

kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, 

vagy az intézményvezető bízza meg. 

Az iskolai munka esedékes feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok 

alakulhatnak a nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján. 

- Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezető kéri fel a munka 

elvégzésére, arról tájékoztatnia kell a tantestületet. 

- Az alkalmi munkacsoport feladatait a nevelőtestület vagy az intézményvezető 

határozza meg (a csoportot választó, illetve kijelölő). Eltérő megállapodás hiányában a 

munkacsoport döntési rendjére a nevelőtestület döntési rendjére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

Az intézmény nem pedagógus munkatársai  

A dolgozók egyik csoportja a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők:  

- iskolatitkárok  

- pedagógiai asszisztensek  

- gyógypedagógiai asszisztensek 

- könyvtáros 

- rendszergazda 

 

Közvetlenül az intézményvezető irányítása alatt állnak. 

A másik csoport a technikai dolgozókból áll, akik, karbantartói, takarítói munkát végeznek. 

Munkájukat az intézményvezető irányítja. 

3.2. A tanulók közösségei - Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza 

meg. Az osztályfőnökök tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az 

osztályközösség saját tagjaiból tisztségviselőket, felelősöket választ meg, elsősorban azt a 

képviselőt, aki a diákönkormányzatban képviseli az osztályközösséget. 
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Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja.  

 

Döntési jogkörébe tartoznak:  

- az osztály diákbizottságának / diáktanácsának és képviselőjének megválasztása,  

- küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 

3.2.1. Diákönkormányzat 

A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységeinek támogatására az általános iskolában diákönkormányzat működik. Az 

alapfokú művészeti iskolában is szervezhető diákönkormányzat, amennyiben a diákok 

igénylik.  

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus 

érvényesítheti. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítőpedagógust a diákönkormányzat 

vezetőségének javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az intézményvezető bízza 

meg. A segítő felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy lehet.  

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 

előtt azonban ki kell kérnie az iskolai vezetőségének véleményét. Az iskolai 

diákönkormányzat a jogszabályokban meghatározott jogokkal rendelkezik. Az iskolai 

diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzat 

szerint alakítja.  

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola 

intézményvezetőjének vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet 

egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai 

házirendben meghatározottak végrehajtási tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. Az összehívásért az intézményvezető a felelős. Az 

intézmény biztosítja a DÖK működéséhez szükséges tantermet, eszközöket. 

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az intézményvezető való 

egyeztetés után – szabadon használhatja. 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni (Nkt. 

48.§ 4. pontja)  

- Az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt. 

- A házirend elfogadása előtt.  

- Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

- A diákokat a diákönkormányzati munkát segítő pedagógus képviseli az 

intézményvezetőségben. A diákönkormányzati munkát segítő pedagógus és az 

intézményvezető rendszeresen kapcsolatot tart. A patronáló pedagógus rendszeresen 

beszámol az intézményvezetőség előtt. Felnőtt felügyelet mellett a diákok az iskola 

valamennyi helyiségét használhatják.  
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3.2.2. Az iskolai sportkör 

Az intézményben működő sportkör feladata a tanulók napi testmozgásával, a mindennapos 

testnevelés céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítése. E célból sportköri 

foglalkozásokat tart a pedagógiai program helyi tantervében meghatározott időkeretben.  

A sportkörnek tagja lehet az iskola valamennyi tanulója. 

A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai tartják, valamint részt vehet olyan 

szakedző, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai 

továbbképzésben vett részt. 

3.3. A szülők közösségei 

Az általános iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése 

érdekében szülői szervezet (közösség) működik. Az alapfokú művészeti iskolában is 

szervezhető szülői szervezet, amennyiben a szülők ezt igénylik. Az osztályok 

(tanulócsoportok) szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az 

osztályok (tanulócsoportok) szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket 

választják: 

- elnök 

- elnökhelyettes 

Az osztályok (tanulócsoportok) szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 

osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola 

vezetőségéhez.  

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet 

vezetősége. Az iskolai szülői szervezet vezetőségének munkájában az osztály szülői 

szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt.  

Az iskolai szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői értekezlet. Az 

iskolai szülői szervezet vezetősége az iskolai szülői értekezleten a szülők javaslatai alapján 

megválasztja az iskolai szülői szervezet alábbi tisztségviselőit: 

- elnök 

- elnökhelyettes. 

Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az intézmény vezetőjével tart kapcsolatot. Az 

iskolai szülői szervezet vezetősége, az iskolai szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon 

az érdekeltek több mint 50 százaléka jelen van.  

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet 

vezetőségét az intézmény vezetőjének legalább évi két alkalommal össze kell hívnia, és ezen 

tájékoztatnia kell az iskola feladatairól, tevékenységeiről. 

Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési jogok illetik meg: 

- Megválasztja tisztségviselőit. 

- Kialakítja működési rendjét. 

- Az iskolai munkatervhez igazítva elkészíti saját munkatervét. 

- Képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében. 
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- Véleményezi az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint 

a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak. 

- Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői szervezet működik. A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzatuk 

szerint működik. A szervezet alapegységei az osztály szülői közösségek. Küldötteik a Szülői 

Választmányban képviselik az osztályt. 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-

oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók 

egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a 

nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. 

Véleményt mond a Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor. 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően 

kikéri a szülői közösség véleményét. 

Az alapfokú művészeti iskolában a több telephely miatt nincs külön.  

3.4. A közalkalmazotti tanács és a szakszervezet  

A közalkalmazotti tanács a törvényben biztosított egyetértési-, véleményezési-, és 

tájékozódáshoz való jogkörét a közalkalmazotti szabályzat alapján gyakorolja. A 

munkáltatóval való közvetlen kapcsolattartás az elnök feladata. Az érdekképviseleti szervek 

munkahelyi vezetőivel – a jogszabályokban előírt módon – az intézményvezető tartja a 

kapcsolatot. 

 

4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉS RENDJE 

4.1. A tanulók benntartózkodásának rendje 

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, 17.00 

óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 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. 

Szorgalmi időben, a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 és délután 17.00 óra között az iskola 

intézményvezetőjének vagy egy helyettesének az iskolában kell tartózkodni. A vezetők 

benntartózkodási rendjét az éves munkatervben írásban kell meghatározni. Amennyiben 

halaszthatatlan ok miatt az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek sem tudnak 

az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére egy 

munkaközösség vezetőt, annak hiányában a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A 

megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 
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A hajnali ügyeletet 600 – 730 a hajnali, a délutáni ügyeletet 1600 – 1700 a délutáni ügyeletes 

tanár(ok) látja el. A vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az 

esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő 

jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

A hajnali ügyeletre érkező gyerekeket a szülők 7 óráig az ügyeletes teremig, ezután csak az 

iskola bejáratáig kísérhetik, délután a foglalkozások befejeztével ott várják meg. Csapadékos 

időjárás esetén délután a szülők az aulában is várakozhatnak. 

Az általános iskolában a tanítási órákat, egyéb foglalkozásokat a helyi tanterv alapján 8.00 óra 

és 16.00 óra között kell megszervezni. (Eltérő időpontban, pl. nulladik óra, csak a vezető és 

szülők tudomásával és hozzájárulásával szervezhető foglalkozás.) A tanítási órák hossza 45 

perc, az óraközi szünetek hossza 15 és 10 perc. 

A napközis csoportok, a tanulószoba munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart.  

Az intézményben reggel 7.30-tól a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben – a házirend alapján a tanulók 

magatartását, az épületrész rendjének és tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 

szabályok betartását ellenőrizni. A felnőttek ügyeleti munkáját gyermekügyelet segíti.  

A tanuló – a tanítási idő alatt – csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke (távollétében az osztályfőnök-helyettes), illetve az órát tartó szaktanár 

engedélyével hagyhatja el az épületet.   

Tanórán kívüli foglalkozásokat az utolsó tanítási óra után a délutáni nyitva tartás végéig kell 

megszervezni. 

Szorgalmi időben a nevelői és tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárságon történik 

az alábbi rendben: 

Ügyfélfogadási idő az általános iskolában:  

 Hétfő, kedd, csütörtök: 7.30-15.30 

 Szerda:   7.30-17.00 

 Péntek:   7.30-14.00 

 

A tanítási óra a házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében meghatározott rend szerint 

zajlik. Az első tanítási óra kezdete 8.00 óra. A tanítási órát senki sem zavarhatja. 

Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) esetében intézményvezetői vagy 

helyettesi engedély szükséges. 

A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell 

átadnia a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. 

Amennyiben a tanárnak a következő órája nem abban a teremben lesz, akkor azt be kell 

zárnia. 

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után az intézményvezető-helyettes 

által kialakított ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét. A pedagógusok hajnali ügyelete 

6 órakor kezdődik. Az ügyeleti beosztást órarendhez igazodva kell meghatározni. Az 

ügyeletes tanár figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, a folyosókon a tisztaság 

megőrzését. Baleset esetén intézkedik. 
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A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és 

színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén a 

házirend határozza meg. 

Az intézmény a tanítási szünetekben, a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet 

hetente egy alkalommal (szerdánként) kell megszervezni. 9.00-től 12.00-ig  

Az iskola létesítményeit, helyiségeit a nyitvatartási időben rendeltetésüknek megfelelően kell 

használni. A helyiségek nyitvatartási időn kívüli és eltérő rendeltetés céljára történő 

használatához az intézményvezető előzetes engedélye szükséges. 

A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként 

határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az 

intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező. 

 

4.2. Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje  

A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének 

beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban 

ellátandó feladatokat az intézményvezető határozza meg.   

A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület 

tagjai között. Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. 

A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a 

pedagógus maga jogosult meghatározni. 

A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a 

mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli 

ügyeletet ellátó tanárnak az ügyelet megkezdése előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie az 

iskolába. 

A testnevelő tanárnak az öltözőt ki kell nyitnia a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel 

és a tanórák alatt az öltözőket zárva kell tartania. A tanulók átadott értékeinek megőrzéséről 

az óra megkezdése előtt gondoskodnia kell. 

Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell a titkárságra. Az iskolatitkár 

értesíti a hiányzásról az ügyeletes vezetőt, aki megszervezi a helyettesítést. Az újbóli 

munkába állást a titkárságon kell jelezni legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig. 

4.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

az intézménnyel 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépése, benntartózkodása csak úgy lehetséges, 

amennyiben a porta dolgozói - belső telefonon - értesítik a titkárságokat az intézménnyel 

jogviszonyban nem állók érkezéséről. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók az 

intézményben csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 
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Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak 

biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek 

esetében, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával. 

Az iskolába érkező idegeneket a portás fogadja és engedi be, illetve ki őket. Ha a portás úgy 

ítéli meg, hogy a látogató iskolában való tartózkodása nem kívánatos, akkor értesíti az 

ügyeletes vezetőt, és intézkedéséig megakadályozza a belépést.  

Az iskola helyiségeinek bérlői a leadott névsor alapján léphetnek be az iskolába. Hétvégén, 

ünnepnapokon és tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az intézmény 

vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény területén tartózkodnia, 

a regisztráció ekkor is szükséges. Regisztráció nélkül léphetnek be az épületbe a szülők a 

fogadóórák, a szülői értekezletek és a szülői részvétellel zajló iskolai rendezvények, valamint 

ebédbefizetés esetén.  

Az iskolában való tartózkodás szabályai: 

- Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, 

személynél tartózkodhatnak. 

- A tanítási órák látogatására az intézményvezető vagy az ügyeletes vezető engedélyével 

kerülhet sor, az órák lényeges zavarása nélkül. 

- A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt 

tanteremben vagy az ünnepély helyszínén történik. 

- Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző 

szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg 

az oktatómunka rendjét. 

- Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos! Ez alól – kivételes esetben az 

iskola intézményvezetője felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak 

szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti 

tevékenységgel, illetve kulturális vagy sporttevékenységgel függ össze. 

4.4. Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati 

rend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell 

tartaniuk.  

Az iskola dolgozói, tanulói és minden külső látogató felelős: 

- a közösségi és személyi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energia-felhasználással kapcsolatos takarékosságért, 

- a tűz-, baleset és munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

Az iskola területén szándékosan okozott kárt a károkozónak meg kell téríteni. A tanulók által 

okozott kárról az osztályfőnök köteles a szülőket értesíteni. A kár megtérítési módját a 

Házirend szabályozza. A kárt az intézmény vezetőjének kell jelenteni. 

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország 

címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját. 
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A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, 

számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási 

órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást 

tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének 

használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a 

házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a 

pedagógusok számára kötelező.  

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

intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Vagyonvédelmi okok miatt, az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, a kulcsfelelős tanulók, illetve – a 

tanítási órákat követően – a technikai dolgozók feladata, a kulcsok felvételét és leadását a 

portai nyilvántartásban vezetni kell.  

Az iskola pedagógusai, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak az iskola 

nyitvatartási idejében használhatják az iskola épületét. Egyéb időben való benntartózkodásuk 

az iskola intézményvezetője írásos, a portára leadott engedélye alapján lehet. 

5. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI 

Tanórán kívüli foglalkozások 

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

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az 

intézményvezető engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és 

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

melyek szervesen épülnek be az iskola délutáni munkarendjébe, naplót kell vezetni. 

Amennyiben a tanítási idő alatt az osztályok, csoportok külső helyszínen tartózkodnak, ezt az 

iskolatitkárságon elhelyezett füzetben rögzíteni kell, valamint a portát tájékoztatni az indulásról 

és az érkezésről. Külső helyszínen tartott foglalkozásokról a szülőket nyilatkoztatni kell. 

 A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat 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.  

 Másnapi felkészülést segítő foglalkozások – a napközi otthonos és tanulószobai 

foglalkozások 

 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. 

A tanulók intézményi, kerületi, fővárosi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett versenyekre a felkészítésért, a 

szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az intézményvezető-helyettes 

felelősek. 

 A felzárkóztatások, korrepetálások, differenciált fejlesztés, egyéni fejlesztés célja az 

alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A 

korrepetálást, felzárkóztató foglalkozások tartását az intézményvezető által megbízott 

pedagógus vezeti, a részvételre – a szülői egyeztetés után - a tanuló kötelezhető. 

 A galériákban változó gyakorisággal különböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül 

sor az iskola diákjainak vagy dolgozóinak alkotásaiból.  
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 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, szomszédos országainkról. 

Külföldi utazások az intézményvezető engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők 

hozzájárulásával szervezhetők, pályázhatók. (pl. Határtalanul - 7. évfolyam) 

 Az osztálykirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben 

olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni foglalkozása a törvény által előírt módon és formában 

történik. 

 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. 

Használatának szabályait a könyvtári szabályzat tartalmazza. 

 

A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az intézményvezető szeptember első 

munkanapján hirdeti meg a heti óraszámmal és a foglalkozást tartó tanár nevével. A 

jelentkezési határidő 1 hét.  A jelentkezés az osztályfőnöknél vagy a foglakozást tartó tanárnál 

lehetséges. A jelentkezés önkéntes, de felvétel esetén a foglakozásokon való részvétel 

kötelező. 

Az egyéni foglakozások célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a 

tehetséggondozás, a gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes 

elsajátításának elősegítése. A tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre álló órakeret 

felhasználásáról az intézményvezető dönt a munkaközösség-vezetők és az intézményvezető-

helyettesek javaslata alapján. 

Az egész napos iskola a diákok tanulmányi munkájának segítése csoportos foglakozás 

formájában.  

A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a minden napos 

testnevelésórákon túl sportköri foglalkozásokat is szervez. A foglakozások célja, hogy 

lehetőséget biztosítson a tanulók számára a különböző sportágak művelésére és versenyekre 

való felkészülésre.  

A diákkörök célja a tanulók tudományos, technikai, szakmai, művészi, idegen nyelvi és 

egyéb érdeklődésének kielégítése, alkotó képességeinek fejlesztése. Diákkörnek tekinthető a 

szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport és egyszeri alkalomra 

alakult csoport. Közös jellemzőjük, hogy a foglakozások előre meghatározott tematika szerint 

zajlanak. A diákkör minimális létszáma 10 fő. Munkájuk anyagi feltételeit az iskola biztosítja, 

ezért indításukhoz intézményvezetői engedélyre van szükség. A diákkörök munkáját a tanulók 

által felkért pedagógusok, szülők vagy külső szakemberek, szakértők segíthetik. Valamennyi 

diákkör képviselőt delegálhat a Diákönkormányzatba.  

Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés 

céljából. A felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai 

háziversenyeken elért eredmények alapján történik. 
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6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

6.1. Az iskolai belső kapcsolattartás formája és rendje 

Az intézményvezetőség és a nevelőtestület 

A nevelőtestület különböző közösségeinek a kapcsolattartása az intézményvezető 

irányításával a megbízott pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A 

kapcsolattartás fórumai: 

- az iskolavezetés ülései 

- kibővített vezetői értekezletek 

- munkaközösségi értekezletek 

- fórum 

- operatív értekezletek 

- megbeszélések 

Ezen fórumok időpontját az intézményi munkaterv határozza meg. Az intézményvezetőség az 

aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, írásbeli és online-tájékoztatókon 

(havi programok) keresztül értesíti a pedagógusokat. A pedagógusok kérdéseiket, 

véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetője, 

választott képviselője útján közölhetik az intézményvezetőséggel, az iskolavezetéssel és a 

szülői szervezettel. 

 

Pedagógusok és tanulók 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, a várható és aktuális 

feladatokról az intézményvezető: 

- az iskolai diák-önkormányzati vezetőségi üléseken szükségszerűen, 

- a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal, 

- esetenként rendkívüli iskolagyűléseken, 

- az iskolarádión keresztül tájékoztatja. 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, a várható és aktuális 

feladatokról az osztályfőnökök: 

- az osztályfőnöki órákon, 

- osztályfőnöki szünetekben tájékoztatják. 

A tanulót és a szülőket a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

megfelelően és érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján – az iskola intézményvezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, 

az iskola pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak. 

A vizsgák rendje 

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

kell tennie, ha: 

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

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
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b) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

c) 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, 

d) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A tanuló javítóvizsgát tehet, amennyiben a tanév végén – legfeljebb három tárgyból – 

elégtelen osztályzatot kapott. A vizsgázó a javítóvizsgát az iskola által meghatározott 

időpontban, az augusztus 21-től augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tesz, ahol tanulmányait folytatni kívánja, 

abban az esetben, ha ezt számára a fogadó iskola előírja. A vizsga időpontjáról a tanulót három 

hónappal korábban, írásban értesíteni kell. 

Pedagógusok és szülők 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról  

az intézményvezető  

- a szülői szervezet (közösség) vezetőségi ülésén, 

- az iskolai szülői értekezleteken 

- az időközönként megjelenő hírlevelekben 

- online-csatornákon 

Az osztályfőnökök:  

-  szülői értekezleteken, 

- fogadóórákon,  

- online-csatornákon tájékoztatják. 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

- családlátogatások (szükség szerint), 

- szülői értekezletek, 

- fogadóórák, 

- egyéni konzultációk, 

- nyílt napok, 

- írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, illetve az ellenőrző 

könyvben, 

- online-körlevelek, tájékoztatók, 

- e napló segítségével tájékoztatják a szülőket. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az intézmény munkaterve 

tartalmazza. 

A szülők és a tanulók a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján az intézmény vezetőségéhez, az adott ügyben az 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, a nevelőkhöz, a diákönkormányzathoz vagy szülői 

szervezethez fordulhatnak. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy 

írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény 

vezetőségével, nevelőtestületével vagy a szülői szervezettel. 
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A szülők és más érdeklődők az intézményi pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az intézmény vezetőjétől, illetve helyetteseitől kérhetnek 

tájékoztatást. 

Az intézmény fentiekben leírt dokumentumai nyilvánosak, minden érdeklődő számára 

elérhetőek, megtekinthetők. A pedagógiai program és szervezeti és működési szabályzat 

elérhetősége: 

- az intézmény honlapján, 

- az intézmény fenntartójánál, 

- az intézmény irattárában, 

- az iskola könyvtárában, 

- az iskolatitkárságon, 

- az intézmény vezetőjénél és helyetteseinél. 

A házirend előírásai is nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanuló, szülő, alkalmazottak) meg 

kell ismernie. 

Az iskolába történő beiratkozáskor – a köznevelési törvény előírásoknak megfelelően – fel 

kell hívni a szülők figyelmét arra, hogy a házirendről hol tájékozódhat, a házirend rövidített 

változata minden tanuló tájékoztató füzetébe, illetve ellenőrző könyvébe kerül, a teljes 

változat pedig mindenki számára hozzáférhető módon az osztálytermekben kifüggesztésre 

kerül. 

 

 

 

Az iskolai sportkör és az intézményvezető közötti kapcsolat 

Az iskolai sportkör munkáját az iskola intézményvezetője által megbízott testnevelő/k 

irányítják. Az iskolai sportkör egy tanévre szóló szakmai program által végzi munkáját. 

A szakmai programra vonatkozó javaslat előkészítéseként fel kell mérni – a lehetőségek 

függvényében – a tanulók igényeit, az azokhoz kapcsolódó időkeretet, személyi és tárgyi 

feltételeket.  

6.2. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

A Nagy Imre Általános Iskola  külső kapcsolati rendszere  

Az intézmény a Pedagógiai Programban leírtak teljesítésére, az intézmény zavartalan 

működése érdekében kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik intézményekkel, 

szervezetekkel az alábbi táblázat szerint: 

 

Külső kapcsolat Kapcsolattartásért 

felelős 

Kapcsolattartás rendje, 

formája, ideje 

Dél-Pesti Tankerületi 

Központ  

Intézményvezető Rendszeres, rendkívüli  

- megbeszélés  

- értekezlet  

-írásbeli, szóbeli, telefonon 

tájékoztatás 
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Önkormányzat Intézményvezető Rendszeres, rendkívüli  

- tájékoztatás  

- esetmegbeszélés 

személyesen, írásban, 

telefonon 

Gyámhivatal Intézményvezető  

intézményvezető-

helyettesek 

Gyermekvédelmi felelős 

Rendszeres, rendkívüli  

- tájékoztatás  

- esetmegbeszélés 

személyesen, írásban, 

telefonon 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek 

Gyermekvédelmi felelős 

Rendszeres, rendkívüli  

- megbeszélés  

- értekezlet  

tájékoztatás szóban, írásban  

Társintézmények (óvodák, 

iskolák)  

- beiskolázás 

rendezvények 

-AMI tanszakok 

Intézményvezető  

intézményvezető-

helyettesek 

Rendszeres, rendkívüli  

- értekezlet  

- esetmegbeszélés 

személyesen, írásban, 

telefonon 

Közművelődési intézmények  

(könyvtár, színházak, stb.)  

 

Intézményvezető / 

intézményvezető-

helyettesek 

programszervezők 

Rendszeres, rendkívüli  

- rendezvény   

- tájékoztató  

- konzultáció  

- megbeszélés  személyesen, 

írásban, telefonon 

EGYMI, Budapesti 

Pedagógiai Oktatási 

Központ (POK) 

Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek  

Kijelölt munkatárs 

Rendszeres, rendkívüli   

- tájékoztató  

- konzultáció  

- tanfolyam személyesen, 

írásban, telefonon 

Pedagógiai szakszolgálatok Intézményvezető / 

intézményvezető-

helyettesek 

Munkaközösség-vezetők 

Rendszeres, rendkívüli 

- vizsgálat, nyomon követés  

- tájékoztató  

- megbeszélés, szóban, írásban 

személyesen, írásban, 

telefonon  

Iskola-egészségügyi 

szolgálat 

 

Intézményvezető / 

intézményvezető-

helyettesek 

Gyermekvédelmi felelős 

 

Rendszeres, rendkívüli  

- tájékoztatás  

- szűrés, vizsgálat  

- esetmegbeszélés 

személyesen, írásban, 

telefonon 
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Társadalmi szervezetek Intézményvezető / 

intézményvezető-

helyettesek Kijelölt 

munkatárs  

Rendszeres, rendkívüli  

- rendezvény   

- tájékoztató  

- konzultáció  

- megbeszélés  személyesen, 

írásban, telefonon 

Egyházak helyi gyülekezetei Intézményvezető, 

iskolatitkár 

Rendszeres 

- tájékoztatás 

 

 

 

Az intézmény különböző országos, fővárosi és kerületi szakmai szervezetekkel tart 

kapcsolatot, illetve tagja szakmai egyesületeknek.  

Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével 

kapcsolatban álló intézményekkel. A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének 

támogatása érdekében az Oktatási Hivatal irányításával és közreműködésével végrehajtandó 

pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai 

együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy 

segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának 

ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését. 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény vezetésének 

állandó kapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával 

- a tankerületi oktatási intézmények vezetőivel  

- tankerületi szakmai munkaközösségekkel 

- a Pedagógiai Oktatási Központtal 

- a kerületi kulturális intézményekkel 

- az iskola-egészségügyi szolgálattal 

- az egyházak helyi gyülekezeteivel 

- a Pedagógiai szakszolgálat székhelyintézményével,  

- a családsegítő központtal 

- a helyi médiával 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az 

intézményvezető-helyettesek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel 

kapcsolatot tartók személyét az éves munkaterv tartalmazza. 
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6.3. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, POK-kal 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételéért az intézményvezető-helyettes I. felelős. Munkája során segíti, hogy a szülők 

szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési 

tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további 

fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét a 

pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség 

szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való 

részvételt. 

6.4. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal  

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot a nevelési intézményvezető-helyettes és az 

osztályfőnökök tartják. Feladatuk, hogy megelőzzék a tanulók veszélyeztetettségét, 

veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményezzenek. Feladatuk a tanulói hiányzások 

jogszabályban rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. 

Részt vesznek továbbá a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. 

Szervezik a kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok 

között. 

6.5. Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatóval  

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési 

törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A tanulók egészségi 

állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetője, a szolgáltatókkal a szűrővizsgálatok 

szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az intézményvezető-

helyettes felelős, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn és együttműködik az illetékes 

egészségügyi dolgozókkal: 

- iskolaorvos 

- védőnő 

- fogorvos 

Segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

Az operatív szervező munkában az iskolatitkár kap feladatot, ahogyan az ő feladata a munka 

alkalmassági vizsgálatok nyomon követése, szervezése is. 

7. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE 

7.1. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok  

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. 
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Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele 

kötelező.  

A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslata alapján – az 

intézményvezető dönt. 

Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az 

osztályfőnökök az ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben 

való megjelenés kötelezettségére.  

 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 

 

A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés (Nemzeti ünnep: október 23., 

március 15.) minden esztendőben megtörténik. Ezekre az évfordulókra a tanulóközösségek 

műsort készítenek szaktanáraik segítségével. Lehetőség van arra is, hogy az intézményvezető 

által megbízott pedagógus készítse el a műsort az általa kiválasztott szereplők 

közreműködésével. 

 

Az iskolarádión keresztül, vagy az iskola udvarán, aulában előadott műsor keretében  

emlékezünk meg az aradi vértanúk mártírhalálának évfordulójáról.  

 

A tanítási órák keretében minden évben megemlékezünk a kommunizmus áldozatainak 

emléknapjáról, a Nemzeti Összetartozás Napjáról, a Holocaust áldozatainak 

emléknapjáról. 

 

Az iskolaközösség megemlékezik az iskola alapításának 10-20-25-30-35. stb. éves 

évfordulójáról és névadója, Nagy Imre halálának évfordulójáról.  

 

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

búcsúztatását, a ballagást. 

 

Iskolai szintű programok és rendezvények 

- Rendhagyó iskolanapok:  

o Tudomány napja,  

o Egészségnap 

- Halloween party,  

- Mikulás party,  

- karácsonyi vásár, 

- húsvéti kézműves vásár, 

- Farsangi programok tagozatonként, 

- DÖK és Családi Nap, 

- Tehetségnap, 

- Gála, 

- Ballagás, 

- Égigérő Gyermekgaléria,  

- Költészet napja, 
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8. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

8.1. Az intézményben tartózkodó tanulókra vonatkozó védő, óvó szabályok 

A tanárok és a tanulók együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos 

munkavégzést előíró rendelkezések betartásáért. A tanulók egészségének megőrzésével és az 

egészséges iskolai környezet kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz 

az iskolaorvos és a védőnő. 

Az iskola valamennyi tanulója és dolgozója felelős az iskola rendjének és tisztaságának 

megőrzéséért, az iskola, illetve az épületen belüli többi intézmény berendezéseinek, állagának 

megőrzéséért, megóvásáért, az energia felhasználással való takarékoskodásért, a tűz-és 

balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. A tanuló köteles 

közreműködni saját környezetének (tanterem, az iskola egyéb terei, iskolaudvar) rendben 

tartásában a pedagógus felügyelete mellett.  

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 aláírásukkal 

igazolják. 

A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési, munkavédelmi és 

tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni. 

 

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, technika, rajz, számítástechnika, testnevelés, tánc, dráma. 

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. 

 

Az iskolai alkalmazottak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében és baleset esetén: 

A kémiai szaktanteremben kísérleti tevékenységet irányító tanár köteles a munka kezdetekor 

általános, a tevékenységek során pedig a konkrét feladatra vonatkozó baleset-megelőzési és 

munkavédelmi előírásokat ismertetni. A tanárnak meg kell győződnie arról, hogy tanulók 

megértették-e az oktatás során elhangzottakat és azokat tudják-e alkalmazni. A 

munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtörténtét az osztálynaplóban rögzíteni kell. Az 

oktatásban részt vevő tanulókról nyilvántartást kell vezetni, amelyben a tanulók aláírásukkal 

igazolják az oktatást. 

A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot. 

A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát - laboratóriumban, 

testnevelési órán, szaktanteremben stb.-, amelyek a biztonsági előírásoknak minden 

tekintetben megfelelnek. 

A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát. 
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A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot - gyűrűt, karkötőt, nyakláncot 

stb. -, amely baleseti veszélyforrás lehet. 

A tanulók az iskola épületét tanítási időben csak szervezett formában, tanár vezetésével 

hagyhatják el. 

Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és a sérültek 

további ellátását elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó ládák a laboratóriumokban, 

az elsősegélynyújtó helyen, az orvosi rendelőben és a titkárságon vannak elhelyezve. 

Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásai 

érvényesek. 

A pedagógus által készített a tanulás hatékonyságát növelő, segítő eszköz vagy felszerelés az 

iskolába csak az intézményvezető-helyettesek engedélyével hozható be. Kivételt képeznek az 

írásvetítőhöz készült fóliák, rögzített felvételek, a CD-k, videók, multimédiás anyagok. A 

felhasznált anyagok jogtisztaságáért, vírusmentességéért a pedagógus felel. A bevitt 

eszközöket csak a használati utasításnak megfelelően szabad használni. A tanár által készített 

szemléltető és egyéb eszközök balesetmentességéről a bevitel és engedélyezés előtt az 

intézményvezető-helyetteseknek meg kell győződnie. 

A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi Szabályzata 

tartalmazza.  

8.2. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója 

megállapodást köt az egészségügyi szolgáltatókkal. A megállapodásnak biztosítani kell: 

Az iskolaorvos alkalomszerű rendelését az iskolában megállapodás szerint. 

A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

- fogászati szűrés 

- a tanulók fizikai állapotának mérése 

- a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók orvosi vizsgálata 

- egészségvédő, egészségnevelő tevékenység. 

Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való 

részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni.  

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

8.3. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  

Az iskola által elfogadott Honvédelmi Intézkedési Terv tartalmazza a rendkívüli esemény 

esetén szükséges teendőket.  

1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

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

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

felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:  

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

- a robbantással történő fenyegetés.  

2.  Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy 

a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel.  

 3.  Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:  

- az iskola intézményvezetője,  

- az intézményvezető-helyettesek,  

- a tűz-és munkavédelmi felelős.  

4.  A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

- az intézmény fenntartóját,  

- tűz esetén a tűzoltóságot,  

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,  

- személyi sérülés esetén a mentőket 

 5.  A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szóban és riasztó csengetéssel 

értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez. 

 A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv mellékletében 

található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.  

6.  A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy 

más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.  

7.  A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:  

-  Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a 

tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!  

-  A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában 

segíteni kell!  

-  A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

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

épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre 

történő megérkezéskor meg kell számolnia.   

 8.  Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a 

veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – 

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:  

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,  

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,  

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,  

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről,  
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- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 

fogadásáról.  

9. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola intézmény 

vezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:  

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,  

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,  

- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),  

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

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,  

- az épület kiürítéséről.  

10.  A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

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

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

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

11.  A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

szombati napokon be kell pótolni.  

12.  A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” 

tartalmazza.   

13.  A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény tűz- és munkavédelmi felelőse a felelős.  

14.  Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább 

egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola tűz- és 

balesetvédelmi felelőse köteles.  

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 

bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az 

iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető 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 az iskolarádióban is közzé kell tenni. 

Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A felügyelő tanárok a náluk lévő 

dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó 

tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a 

tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek, illetve az eseménynek megfelelő szervnek, 

valamint a fenntartónak. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! 
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Amennyiben a bombariadó vizsgák, mérések időtartama alatt történik, az iskola 

intézményvezetője haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak 

bejelenteni, valamint gondoskodni a vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.  

Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő munkavállaló törekedjék 

arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt 

megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  

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.  

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg gondoskodnia kell: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok megnyitásáról, 

- ha szükséges, a közművezetékek elzáratásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- a rend-, ill. katasztrófavédelmi szervek fogadásáról, akiket 

tájékoztatni kell az érkezésükig lezajlott eseményekről. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

szombati napon kell pótolni. 

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

megismertetéséért, a tervek felülvizsgálatáért az intézményvezető a felelős. Az épület 

kiürítését évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. 

9. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

átfogó ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a munka 

hatékonyságának emelése. A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, s hatékony 

működtetéséért az intézmény vezetője felelős.  

Az ellenőrzés éves ütemezését az iskola munkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével. 

Ellenőrzést végez az iskola egészét illetően az intézményvezető, saját hatáskörükben az 

intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők. Az osztályfőnökök ellenőrzési 

jogköre az osztályukban folyó oktató-nevelő munkára terjed ki.  

9.1. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

Az intézményi belső ellenőrzés feladatai 

- biztosítsa az intézmény törvényes (jogszabályokban, az intézményi 

alapdokumentumokban, szabályzataiban előírt) törvényes működését 

- segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát 

- segítse elő az intézmény takarékos, hatékony, gazdaságos működtetését 
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- a vezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről 

- tárja fel és mutassa az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai 

(pedagógiai) és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve előzze meg 

azt 

- szolgáltasson megfelelő számot, adatot az intézmény működésével kapcsolatos belső 

és külső értékelések elkészítéséhez. A belső ellenőrzést végző jogai és kötelességei: 

Az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, az ellenőrzött dolgozók 

munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni, az ellenőrzött dolgozó 

véleményét, észrevételeit kikérni. 

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

- az ellenőrzést a jogszabályokban, és az intézményi szabályzatokban előírtak alapján 

végezni 

- az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni 

- az észleltek alapján az ellenőrzött dolgozót és felettesét tájékoztatni 

- az ellenőrzést, a követő vizsgálatot a közvetlen felettesétől kapott utasítás alapján 

megismételni. 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

- Az ellenőrzés megállapításait megismerni 

- az ellenőrzés eredményeire, módjára észrevételeket tenni. 

Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

- Az ellenőrzést végző munkáját segíteni, az ellenőrzéssel kapcsolatos kéréseit 

teljesíteni 

- a feltárt hiányosságokat megszüntetni. 

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

- Köteles a jogszabályban, belső szabályzatokban, munkaköri leírásában felsorolt 

feladatait elvégezni 

- Az ellenőrzés teljesítését, megállapításait felettesének közvetíteni 

- Hiányosságok eltárása esetén – felettesének kérésére – követési ellenőrzést végezni. 

- A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

Intézményvezető: 

- ellenőrzési feladati az egész intézmény összes folyamatára kiterjed 

- ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és 

technikai jellegű munkáját 

- ellenőrzi a munka- és baleset-, valamint tűzvédelmi szabályok megtartását 

- elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát 

- tanévenként összeállítja (a munkatervhez igazítva) az éves ellenőrzési tervet 

- felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

Intézményvezető-helyettesek: 
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Folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, 

ennek során különösen: 

- a szakmai munkaközösség-vezetők tevékenységét 

- a pedagógusok munkavégzését 

- a pedagógusok adminisztrációs munkáját 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

Munkaközösség-vezetők: 

Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató 

munkáját, ennek során különösen: 

- a pedagógusok tervező munkáját (tanmenetek) 

- a nevelő-oktató munka eredményességét (tantárgyi mérések) 

Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit, 

meghatározott céllal és jogkörrel felruházva, belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.  

Az intézményvezető pedagógiai (oktatási-nevelési) ellenőrzését az intézményi belső 

ellenőrzési munkaközösség támogatja, mely ötéves ütemterv alapján, éves külön ütemezés 

szerint dolgozik. 

 

Minden tanévben ellenőrzött területek: 

- A tanítási órák. Az ellenőrzést az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, 

a munkaközösség-vezetők, saját osztályukban az osztályfőnökök végzik. 

- A munkaközösségek munkája. Az éves munkatervben rögzített ütemezés szerint a 

munkaközösség-vezető iskola vezetősége előtti beszámoltatásával történik. 

- A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. Az ügyeletes vezető 

rendszeresen az intézményvezető alkalomszerűen ellenőrzi. 

- Az elektronikus napló vezetése. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan 

végzik, míg az intézményvezető-helyettesek havonta kísérik figyelemmel a 

rendszeres osztályozást és a mulasztások beírását, igazolását. Az ellenőrzés az 

országos pedagógia szakmai ellenőrzés helyszíni vizsgálatának területeit érinti 

hangsúlyosan. 

- A szülői értekezletek, fogadóórák rendjét az intézményvezető és helyettesei 

ellenőrzik. 

- Az igazolatlan hiányzások számának alakulása. Az ellenőrzést az osztályfőnökök 

folyamatosan végzik. 

Az intézményvezető rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Kérheti a rendkívüli ellenőrzés 

megtartását a szakmai munkaközösség, az iskolaszék és a szülői közösség is.  

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal, 

munkaközösség-vezetővel, illetve a munkaközösséggel. Az értékeléshez az esetlegesen feltárt 

hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős feladat vagy utasítás is 

kapcsolódik. Az általánosítható tapasztalatok összegzésére nevelőtestületi vagy 

munkaközösségi értekezleten kerül sor. 
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10. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI 

ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

10.1. Az egyeztető eljárás részletes szabályai 

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

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.  

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a tanulói 

jogviszonyukból fakadó kötelezettségük vétkes megszegése és/vagy az iskolának okozott kár 

megtérítésének megállapítása során. A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 

pedagógiai célokat szolgál.  

Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: 

- az intézményvezető; 

- az intézményvezető-helyettes 

- az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen; 

- a szaktanár. 

Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás 

kezdeményezője köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni.  

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az 

intézményvezető jár el. 

A fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető három hónapon belül dönt, amelyet 

határozat formájában írásba kell foglalni.  

A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az 

intézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi 

eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a 

kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

A fegyelmi eljárás lefolytatásáért az iskola fegyelmi bizottsága felelős, amelynek mindenkori 

elnöke az intézményvezető-helyettes. 

Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy lehetőség van eredményes egyeztető 

tárgyalásra, akkor kezdeményezheti annak megindítását. Egyeztető eljárás lefolytatására 

akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél 

esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatására 

lehetőség van, arról a fegyelmi bizottság vezetője írásban tájékoztatja a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt), az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére.  

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

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

egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá az egyeztető eljárás nem vezetett 

eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. Amennyiben a kötelességszegés már legalább 

harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a tanulónál, a fegyelmi jogkör gyakorlója az 

egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.  
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Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető 

eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az 

írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a 

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

eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött 

írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a 

megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, 

továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  

Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél elfogad. 

Személyét az intézményvezető közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi 

közvetítői szolgálat közvetítője is felkérhető az egyeztetés levezetésére. 

Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:  

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 egyeztetéssel megbízott pedagógus 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. 

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. 

Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor vagy az nem vezetett eredményre, 

akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a kötelezettségszegés óta három hónap 

már eltelt. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen 

kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. A tanulóval szemben lefolytatott 

fegyelmi eljárás részletes szabályai 

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

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg: 

1. A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 

napon belül történik meg, kivételt képez 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

6. 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 intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a 

fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

7. A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell 

csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

8. A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni 

9. 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. 

 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

- az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes 

találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

- a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

- az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

- a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 

és a szülőt nem kell értesíteni 

- az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 

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

egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és 

írásban értesíti az érintett feleket 
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- az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, 

ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

- az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges 

- a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

- az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles 

a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek 

célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

- ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti 

- az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással 

lezáruljon 

- az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

- az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 

tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 

mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 

nézetkülönbség fokozódása 

- az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik 

- a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

11. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

11.1. Tankönyvellátás 

A tankönyvfelelős, a mindenkori Tankönyvellátásról szóló rendelet figyelembevételével, 

tájékoztatja a tantestületet a tankönyvrendelés menetéről. A KELLO tankönyvrendelő 

felületére felviszi az osztályokat és a tanulókat. A munkaközösségek a helyi tanterv alapján 

kiválasztják az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és más taneszközöket.  

A tankönyvfelelős felméri a használtkönyv és könyvtári tankönyvállományt. A normatíva 

keret és a határidők figyelembevételével elkészíti a tankönyvrendelést.   

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  



Szervezeti és Működési Szabályzat  -  Nagy Imre Általános Iskola  

55 
 

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 papíralapú másolatát:  az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

az október 1-jei pedagógus- és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt 

nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában 

kell tárolni.  Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem 

szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai 

hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés 

jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által 

felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.  

Az Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

1. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

- a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

-  KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

2. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

11.2. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az intézményvezető utasítása 

szerinti gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

-A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

- el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

- az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 

hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési 

rendje: 

- El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely 

tartalmazza a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény 

hivatalos körbélyegző lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell 

ellátni. 

- A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső 

lapján vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol 

fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez 

esetben a hitelesítés szövege:  
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Hitelesítési záradék 

- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 

„elektronikus nyomtatvány”,  

- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

Kelt: ................................................ 

PH 

.......................................... 

HITELESÍTŐ 

Az intézmény bélyegzőhasználata  

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: • 

intézményvezető, • intézményvezető helyettesek, • iskolatitkár (a munkaköri leírásában 

szereplő ügyekben, bizonyítványok, törzskönyv) • osztályfőnök (félévi és év végi 

érdemjegyek adminisztrálásakor használhatja). 

 

 

Az elektronikus napló hitelesítésének rendje:  

A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, a foglalkozások tananyagát, a 

hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését és egyéb, a 

tanárok munkáját segítő információkat. A tárolt adatok közül: 

- Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban 

megtartott órák, helyettesítések stb. számáról készített kimutatást, azt az 

intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes aláírja, az intézmény 

körbélyegzőjével lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak 

megfelelően kell tárolni. 

- A tanuló félévi osztályzatairól az iskola köteles papíralapú értesítőt küldeni az iskola 

körbélyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva. 

- Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a 

tanulói záradékokat. Ezt az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 

aláírja, az intézmény körbélyegzőjével lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési 

szabályoknak megfelelően kell tárolni.  

- A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papíralapú törzskönyvet 

kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A 

megjelölt személyek aláírásával és az intézmény kör alakú pecsétjével ellátva válik 

hitelessé. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. 

- Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és 

igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot kollégiumváltás vagy a 

tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben.  

- Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az 

adathordozót az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges. 
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- Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat kinyomtatni nem szükséges. Az adatok 

online tárolódnak, az adatvédelmi előírások megtartásáról, őrzésükről és 

hozzáférésükről a KRÉTA rendszer működtetője gondoskodik.  

 

11.3. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

A Köznevelési Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) 

kizárólag az intézmény intézményvezetője alkalmazhat. 

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok 

beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, 

kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos 

felhasználónév nem engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt 

borítékban az iskolatitkár őrzi. A mások által megismert jelszót azonnal le kell cserélni. 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott 

kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó 

személyesen felel. 

12. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOKRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az 

iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola 

honlapján, a „Dokumentumok” menüpont alatt.  

A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy 

nyomtatott példánya megtalálható a fenntartónál, az iskola titkárságán és az iskola 

könyvtárában. Itt, a könyvtár nyitva tartása alatt, minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja 

a dokumentumokat. 

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola 

intézményvezetőjétől és a nevelési-oktatási intézményvezető-helyettestől, előzetesen 

egyeztetett időpontban. 
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13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

13.1. Az SZMSZ hatálybalépése 

A Nagy Imre Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2020. év szeptember 1-én, 

nevelőtestület általi elfogadás után lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált 

szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti az előző 

SzMSz. 

13.2. Az SzMSz felülvizsgálata 

A Nagy Imre Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálatára sor kerül 

jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását 

kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői 

szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell 

beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

13.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai (Legitimációs lap) 
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1. SZ. MELLÉKLET 

A SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

- A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,  

- A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

- A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

- A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről, 

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

információszabadságról, 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

- 229/2012.(VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

- 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 

szabályairól, 

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról, 

- 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

módosításáról, 

- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről, 

- 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról, 

- Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 

- A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) Korm. rendelet, 

- A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, 
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- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet), 

- 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról, 

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról, 

- A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI 

rendelet, 

- A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet, 

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

- A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZ. MELLÉKLETBÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

Érvényes: 2018. 09.12-től. 

 

I. Az intézmény bélyegzői 

a) körbélyegző (több példány esetén sorszámmal ellátva) 
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(a bélyegző/k/ lenyomata) 

 

 

 

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az 

intézményvezető vagy a helyettesítésével megbízott intézményvezető-helyettes aláírásával 

érvényes. 

Használatára jogosultak: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén 

 iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő esetekben 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: iskolatitkár. 

 

b) kis körbélyegző 2db 

(a bélyegzők lenyomata) 
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Használata: az általános iskolai és a művészeti iskolai adminisztrációhoz kapcsolódó hivatalos 

dokumentumok érvényesítése. 

Használatára jogosultak: 

 az intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 az iskolatitkár 

Őrzési hely: az általános iskola titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: iskolatitkár.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) fejbélyegző 2 db 

(a bélyegző lenyomata) 
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Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

  az intézményvezető 

  az iskolatitkár 

Őrzési hely: az általános iskola titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: iskolatitkár. 

 

d) iktatóbélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

 

 

 

Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

  az intézményvezető 

  az iskolatitkár 

Őrzési hely: az általános iskola titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: iskolatitkár. 

 

II. A bélyegzők kezelésének szabályai 

A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola intézményvezetője dönt. 
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A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell 

tartani. Felelős az iskolatitkár. 

Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia 

kell: 

1. A bélyegző lenyomatát. 

2. A bélyegző sorszámát (amennyiben van). 

3. A bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását. 

4. A bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját. 

Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők használhatók.  

A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, adatváltozás 

vagy egyéb ok miatt tovább nem használható.  

A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett vagy eltulajdonították. 

Amennyiben a pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell.  

A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt 

fizikailag használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni, amelyet az iskolatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell 

a nyilvántartó laphoz. 
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3.SZ. MELLÉKLET 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 

 

 

 

Nagy Imre Általános Iskola  
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 Intézményvezető-helyettes munkaköri leírása 

A munkakör célja 

Az intézmény irányításával összefüggő operatív vezetői feladatok elvégzése az iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatában – és más szabályzó dokumentumokban – 

foglaltaknak megfelelően, a vezetői munkamegosztás közösen kialakított rendje alapján, a 

mindennapi működés zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 

Közvetlen felettesi hatásköre 

Az általa irányított székhelyintézmény valamennyi pedagógusa és nevelő-oktató munkájukat 

közvetlenül segítő alkalmazottja felett közvetlen felettesi hatáskört gyakorol. Gyakorolja 

mindazon feladat- és hatásköröket, amelyeket az igazgató saját feladat- és hatásköréből 

számára a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint lead. 

- Közvetlenül az intézményvezető irányítása, ellenőrzése mellett dolgozik. 

- Az intézményvezető-helyettest az intézményvezető jelöli ki a nevelőtestület 

véleményének kikérésével, egyetértésével 

- Irányítja és felügyeli az nevelő-oktató munka egészét. 

- Látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat. 

- Tapasztalatai alapján értékeli a nevelőtestület tagjainak a munkáját, észrevételezi a 

hibákat, javaslatot tesz azok kijavítására. 

- Javaslatot tesz jutalmazásokra, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonásra. 

- Ellenőrzi a nevelők munkafegyelmét, - pontos érkezés, házirend betartása, 

munkaköri leírásban megfogalmazottak betartása. 

- Irányítja, összehangolja a munkaközösségek munkáját. 

- Felügyeli az igazolatlanul mulasztott tanulók osztályfőnök általi kimutatását, az 

ezzel kapcsolatos felszólításokat, feljelentéseket. 

- Gondoskodik a szülői értekezletek idejének kitűzéséről és megtartásuk 

ellenőrzéséről. 

- Összefogja az iskolai ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések programját. 

- Az iskola környékének, dekorációjának állandó ellenőrzője. 

- Az intézményvezető által jóváhagyott munkarend szerint tartózkodik az iskolában. 

- Közreműködik a tantárgyfelosztás előkészítésében, az órarend összeállításában, 

ezek adminisztrációjának elkészítésében. 
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- Segíti a nyolcadikos, illetve a továbbtanulni kívánó tanulók pályaválasztási 

tevékenységét. 

- Koordinálja a tanórán kívüli foglalkozásokat, a nevelői ügyeleti rendet. 

- Gondoskodik a helyettesítésről. 

- Közreműködik a továbbképzések, kirándulások szervezésében, lebonyolításában. 

- Rendszeresen figyelemmel kíséri a diákönkormányzat tevékenységét, képviseli 

annak ülésein az iskolavezetést, továbbítja az ott megfogalmazottakat az igazgató felé. 

- Részt vesz azt iskola Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, Házirendjének és más szabályzatainak, valamint dokumentumainak 

elkészítésében, felülvizsgálatában és átdolgozásában az igazgató és az iskolavezetés 

döntése alapján. 

- Az igazgató akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az intézményvezetőt. 

- Részt vesz a pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltató intézményekkel 

és gyermekjóléti szervezetekkel való kapcsolattartás vezetői feladataiban. 

- A projekttel, pályázatokkal kapcsolatos feladatokat figyelemmel kíséri, ellenőrzi a 

pályázatban vállalt teendőket. 

 

Ügyviteli feladatai 

- Ellenőrzi a foglalkozási tervekben foglaltak szakszerű megvalósítását és a nevelő-oktató 

munka adminisztrációs teendőinek ellátását. 

- Iskolai statisztikai jelentéseket készít. 

- Részt vesz a székhelyintézményt érintő valamennyi ellenőrzési folyamatban a belső 

ellenőrzési tervben foglaltak szerint. 

- Részt vesz az iskola tantárgyfelosztásának tervezésében, gondoskodik az órarend 

elkészítéséről, a tanári ügyelet megszervezéséről. 

- Gondoskodik a mindenkori pedagógus helyettesítés megoldásáról. Havonta megadott 

határidőre elkészíti a hozzá tartozó pedagógusok túlóra-összesítését, összegzi a 

helyettesített tanítási órákat és egyéb foglalkozásokat. 

- Összefoglaló jelentéseket, elemzéseket készít, illetve készíttet az igazgató vagy külső 

intézmények felkérésére, illetve fenntartói utasításra. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az osztálynaplók és az egyéb foglalkozási 

naplók vezetését.  
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Szakmai munkaközösség-vezető munkaköri leírás 

Azonos műveltségi területen a pedagógusok munkaközösséget alkothatnak, és szakmai 

munkaközösség vezetőt választhatnak maguk közül. 

Tényleges rátermettség esetén a szakmai munkaközösség- vezetőt az igazgató bízza meg a  

középvezetői feladatok ellátásával.  

A munkaközösség-vezető tagja a kibővített iskolavezetésnek. 

 

A megbízás célja 

Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport pedagógusainak munkavégzését, felkérésre 

teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösség pedagógusait.  

Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport szakmai érdekeit, kollégáival jelentős 

erőfeszítéseket tesz a színvonalas nevelő-oktató munkáért, a hatékony működésért. 

Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési tevékenységért, valamint 

a munkafegyelemért. 

 

Részletes feladatkör 

  

- Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját 

- Ismerve a helyi közoktatás fejlesztési koncepcióját, célirányosan vezeti pedagógiai 

program módosítását(az oktatás tantervi fejlesztését, a módszertani eljárások 

korszerűsítését). 

- Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény 

munkatervébe. A munkaközösség által elfogadott működési rendet érvényesíti, a 

munkaterv végrehajtását irányítja  

- A munkaközösség tagjaival elkészíti a tantárgyak tanításának távlati koncepcióját,             

amelyben meghatározza a legfontosabb szaktárgyi célokat, feladatokat,                                              

körvonalazza a           tartalmi, szervezeti, metodikai fejlesztés irányát, s      

megfogalmazza a tárgyi feltételrendszerrel kapcsolatos igényeket.  

- Az intézményvezetéssel együttműködve vizsgálja, elemezze a tantárgy(ak) tanításának 

eredményességét.  

- Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez,       

kijelölt mentorral segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját. 
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- Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások során 

(félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról, 

képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról.  

- Az intézményvezető/intézményvezető-helyettes felkérésére részt vesz a 

munkaközösségbe tartozó tanítók, tanárok munkájának szervezésében, ellenőrzésében, 

értékelésében (beleértve az adott körben a tanulmányi versenyek szaktárgyi rendezvények 

irányítását, a fakultációk, a szakkörök, a felzárkóztató, a tehetséggondozó foglalkozások 

szervezését, a tanári továbbképzések gondozását, a tantervek korszerűsítését, a leltárak, 

nyilvántartások ellenőrzését is). 

- Munkaközösségi foglalkozásokat szervez, irányítja a munkaközösségi megbeszéléseket, s 

a levont következtetésekről, megállapításokról tájékoztatja az intézményvezetést.  

- Rendszeresen ellenőrzi a tanulók házi füzeteit, a dolgozatokat, a témazáró feladatlapokat, 

azok javítását, értékelését, a tantárgyi osztályzatokat. 

- Vezeti szakterület módszertani fejlesztését, javaslatokat gyűjt a speciális irányok 

megválasztására, a használandó tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok 

szerint), a szakmai előirányzatokhoz elkészítteti a taneszközök rendelési listáját.  

- Munkatársaival összeállítják a vizsgák feladatait és tételsorait, vezetői kijelölésre részt 

vesznek a vizsgáztatásban. 

- Elbírálja, és az igazgatónak javasolja/nem javasolja a munkaközösségi tagok tantervhez 

igazodó tanmeneteit, a pedagógusok továbbképzését. 

- Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, a 

pedagógiai program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet, az 

anyagok és eszközök célszerű és takarékos felhasználását. 

- Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a tanulók 

felkészítésé 

- Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó önképzőkörök, és felzárkóztató 

foglalkozások, tanfolyamok, stb. színvonalas, diák centrikus megtartásáról.  

- Segíti a távollévő kollegák szakszerű helyettesítését.  

- Ellenőrzi a szakmai felszerelések, a szertárak, laboratóriumok, előadótermek 

berendezéseinek szabályszerű használatát, meggyőződik a tanulók egészség és 

balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatásáról. 

- Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi 

tagok jutalmazására, vagy vezetői felelősségre vonást kezdeményez.  
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- Félévente, vagy felkérésre tájékoztatja az igazgatót a tantárgy(ak) oktatásának 

helyzetéről, a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a tantestületnek a 

munkaközösség tevékenységéről. 

 

Feladatköri kapcsolatok  

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és az 

intézményben működő más munkaközösségeknek az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek  

együttműködése szükséges feladatainak ellátásához. 

Jogkör, hatáskör 

Az általa irányított munkaközösség valamennyi pedagógusa felett közvetlen felettesi hatáskört 

gyakorol. Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói 

utasításokat, gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat. 

Köteles az intézményvezető/intézményvezető figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő 

munkavégzésre, magatartásra és állapotokra. 

 

Felelősségi kör  

Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése 

alapozza meg felelős döntéseit, az igazgatónak tett megalapozott javaslatait. 

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére.  

Aktivitásától és kreativitásától, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől,  

nagymértékben függ az egész munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett  

hatékonyság. 
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Osztályfőnöki munkaköri leírás 

 

Osztályfőnöki felelősségek: 

- Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer 

szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai 

dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi. 

- Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 

- Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi 

dokumentumok pontos vezetéséért. 

- A nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a felső tagozaton 

foglalkozási terv/tanmenet. 

- Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

- Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

- Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

- Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (. óralátogatás). 

- A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy 

helyettesének. 

Osztályfőnöki feladatok  

 

I. Adminisztrációs jellegű feladatok: 

- A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai 

adatokat szolgáltat 

- Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

- A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám) 

hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés 

értesítése). 

- Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése. 

- Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok 

következményeit és ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket. 

- A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez 

rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az 

értékelés veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
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tanulmányi előmenetelét. szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a 

szülőket. 

- A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

- Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a 

szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

- Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a 

bejárók, a menzások, adataiban bekövetkező változásokat. 

- Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

- Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb 

úton történő tudomásulvételét. 

- Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 

- Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 

segítséget nyújt számukra. 

- Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 

a tanártársai elé terjeszti. 

- Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

- Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

 

II. Irányító. vezető jellegű osztályfőnöki feladatok: 

- Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal. 

- A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart a felső 

tagozaton. Az osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt 

színtere az osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók 

tanulmányi eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó 

tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott 

előadókkal foglalkozásokat tart a felső tagozatos osztályok körében. 

- Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni 

fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük 

fejlesztésére. 

- Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 
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- Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

- A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, 

az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi 

osztálya szabadidős foglalkozásait. 

- Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek 

tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és 

helyettesét, valamint a szülőket. 

- Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvényeken. 

- Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.  

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 

jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

- Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 

 

III. Szervező, összehangoló osztályfőnöki  feladatok: 

- Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek 

érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb 

közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

- Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 

szervezésében, tervezésében, irányításában. 

- Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

- Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

- A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban 

tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat 

meghatározzák. 
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- Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő 

tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel: logopédus, pszichológus, 

gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus. 

- A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik 

számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 

- Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz 

esetmegbeszéléseken. 

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 

- Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

- Szükség esetén — az intézményvezető hozzájárulásával — az osztályban tanító tanárokat 

és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

- A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart. 

- Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és 

segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya 

kompetenciákat. 

- A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 

- Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 

szülőkkel. 

- Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai program kivonatát, 

tájékoztatást nyújt a PP, a Házirend, az SzMSz elérhetőségéről. 

- Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától 

a tanuló kárára. 

- Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési  

feladataira. 
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Pedagógus munkaköri leírása 

A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi nevelő-oktató 

munkáját. 

Alkotó módon részt vállal: 

- A nevelőtestület újszerű törekvéseiből. 

- Az ünnepélyek, rendezvények és megemlékezések műsorainak összeállításából, 

szervezéséből, ezeken aktívan vegyen részt. 

- Az intézmény hagyományainak ápolásából. 

- A tanulók folyamatos felzárkóztatásából, tehetséggondozásából, fejlesztéséből, mely az 

integráció követelményeinek feleljen meg. 

- A gyermekvédelmi tevékenységből. 

- A tanulók tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, 

irányításából. 

- A projektek, pályázatok előkészítéséből, megvalósításából, értékeléséből. 

 

Tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon minőségi munkát végez, mely a szervezés, 

tervezés, felkészülés, ellenőrzés, értékelés szerves egymásra épüléséből adódik. 

 

A pedagógus kötelessége 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.  

 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

- munkájának megkezdése előtt negyed órával köteles megjelenni munkahelyén, 

- nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

felzárkózását elősegítse, 
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- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

- előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

- részt vesz a szülői értekezleteken, fogadóórákon,  

- a szülőket figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődése elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

- a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - 

és szükség esetén más szakemberek - bevonásával, 

- tanév elején részt vesz a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásokon, 

- nagy gondot fordít a tanulók testi épségére, a technikai eszközöket és a sportszereket, 

felszereléseket használatuk előtt gondosan ellenőrzi, a hibákat azonnal jelzi, 

- balesetveszély észlelésekor megteszi a szükséges intézkedéseket, 

- a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

- az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

- nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik, mely saját 

készítésű vagy a tankönyvekhez írt központi tanmenet lehet. A tanmeneteit minden tanév 

szeptember 30-ig bemutatja jóváhagyás céljából az intézményvezetőnek. Ha az 

alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmeneteket – folyamatos kiegészítéssel – 

több éven át használhatja. Elektronikus formában is le kell adni, mely az intézmény 

dokumentumainak részét képezi, 

- munkájához kapcsolódó adminisztrációt napra készen vezeti, melyet az érvényben lévő 

jogszabályok írnak elő. Az elektronikus naplót a megbeszélt módon vezeti, a vezetésével 

kapcsolatos határidőket betartja. Írásbeli munkájára nagy gondot fordít,  
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- a szaktárgyához tartozó szakleltárt tanév elején felveszi, majd tanév végén leltárt készít. 

Hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik, 

- a tanulók számára a témazáró dolgozatok időpontját időben jelzi, a Pedagógiai 

Programban meghatározottak alapján. 

- a tanulók füzeteit, munkafüzeteit, házi feladatait folyamatosan javítja, értékeli, a hibákat, 

hiányosságokat jelzi a diákok felé, 

- a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók 

munkáját, 

- részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

- az intézmény által szervezett továbbképzéseken, tréningeken, a munkaközösségek 

munkájában, értekezleteken, megbeszéléseken aktívan vesz részt. 

- tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 

- a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

- pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

- határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

- megőrizze a hivatali titkot, 

- hivatásához méltó magatartást tanúsítson,a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön 

munkatársaival és más intézményekkel. 

- szükség esetén tanítási szünetekben részt vállal az iskolai ügyeleti beosztásból, 

- a munkahelyről betegség miatti, illetve bármilyen egyéb okból történő igazolt hiányzás 

esetén, a hiányzás napján 9.00 óráig értesíti az intézmény vezetőjét vagy a telephely 

vezetőjét, és gondoskodik arról, hogy a helyettesítő nevelő számára rendelkezésre 

álljanak azok a felszerelések, amelyek biztosítják a továbbhaladást, 

- helyettesítést vállal, mely beletartozik a heti 40 órás munkaidőbe, 

- napi ügyeletet lát el az ügyeleti beosztás alapján. 

- A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak 

szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében 

felmondással, alkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő 

felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, alkalmazotti jogviszonya, aki a 
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továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be 

sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a 

továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell 

továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a 

vizsgák letétele utáni hét évben. 

- A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban 

meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek 

programját az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására 

engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal 

az oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el. 

- A nevelőtestület tagjaira vonatkozó előírások kötelezőek, vétség esetén fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető. 

- Az általános rend, fegyelem ellenőrzésében segíti az iskolavezetés munkáját. 

- Ügyel az intézmény vagyoni védelmére. 
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Tanító munkaköri leírása 

 

Munkáját a Pedagógiai Program és az iskolában elfogadott munkatervek alapján végzi.  

Feladatai 

- Naponta, 15 perccel munkakezdés előtt köteles munkahelyén megjelenni, az 

osztályban tartózkodni, fogadni a gyermekeket. Akadályozottsága esetén az iskola 

igazgatóját, illetve helyetteseit tájékoztatnia kell és a tanításhoz, foglalkozások 

megtartásához szükséges dokumentumokat, eszközöket még aznap az 

igazgatóhelyetteseknek el kell juttatnia. Gondoskodik a szakszerű helyettesítés 

lehetőségéről (tanmenet, óravázlat, módszertani anyagok, kulcsok, stb. rendelkezésre 

bocsátásával). 

- Teljesíti a törvényben előírt továbbképzési kötelezettségeit, valamint részt vesz az 

intézmény által szervezett szakmai fórumokon, továbbképzéseken. Újonnan szerzett 

ismereteiről beszámol munkaközösségében.  

 

- Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait.  

- Részt vesz a tantestületi értekezleteken, a munkaközösségek ülésein, az osztályozó- és 

munkaértekezleteken 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz a testületi és a vezetőségi értekezletek 

előkészítésében, vitájában, szavaz és a határozatok meghozatalát követően támogatja 

végrehajtásukat. 

- Részt vesz a szakmai közösségek munkájában. 

- Részt vesz az intézmény ünnepélyein és megemlékezésein vagy a munkatervnek 

megfelelően szervezi azokat, segíti a rendezvények zökkenőmentes lebonyolítását. 

Gondot fordít a hagyományok ápolására.  

- A tantárgyfelosztás szerint határidőre elkészíti tanmeneteit, ezeket a munkaközösség-

vezető véleményezése után az intézményvezető elé terjeszti jóváhagyásra.  

-  Személyiségével, munkafegyelmével példát mutat a gyermekeknek.   

- A tanulók felügyeletét, óraközi ügyeletét ellátja.  

Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül. Munkája során 

maradéktalanul eleget tesz a szakszerűség követelményeinek.  
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- Tanórai munkáját a gyerekek adottságának, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. Az egyéni megsegítést, felzárkóztató, és tehetségfejlesztő 

foglalkozást a munkaidejében végzi.  

 

- Felelős azért, hogy a gyerekek tanulmányi foglalkozások szüneteiben megfelelő időt 

töltsenek szabad levegőn való mozgással.  

- Rendszeresen ellenőrzi, motiváló hatással értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját. 

- A munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezleteket, fogadó órákat 

szervez. A szülői értekezleten, fogadó órán tájékoztatja a szülőket az iskola pedagógiai 

programjáról, házirendjéről, értékelési rendszeréről, a gyermeket érintő kérdésről.  

- Kapcsolatot tart a gyermekvédelmi felelőssel, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 

gyermekeket segíti. 

-  Szükség esetén szakértői vizsgálatot kezdeményez. 

-  Szervezi és megtartja a munkatervben szereplő tanórán kívüli foglalkozásokat.  

- Naprakészen vezeti az osztálynaplót és egyéb naplókat, a tanulók tájékoztató füzetét, 

észrevételeit megbeszéli az érdekeltekkel. 

- Részt vesz a tanügyi dokumentumok egységes kitöltésében, vezetésében. 

- Elkészíti a beszámolókat, jelentéseket, statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat.  

- A határidőkhöz kötött feladatokat minőségi kivitelezésben, pontosan teljesíti.  

- Versenyek előkészítésében, lebonyolításában aktívan vesz részt, tanulóit ösztönzi és 

felkészíti.  

- Bemutató foglalkozásokat tart, rendszeresen, dokumentáltan hospitál tanítási órákon. -  

Ellátja a beosztás szerinti ügyeletet.  

- Betartja és betartatja a házirend szabályait. Megköveteli az iskola rendjének, 

tisztaságának megőrzését.  

- Betartja a helyettesítési rend előírásait. 

-  Felelős a rábízott, illetve az általa használt terem rendjéért, az ott elhelyezett technikai 

eszközökért. Gondoskodik az aktuális dekorációról.  Az iskolai szünetekben, a 

tanítás nélküli munkanapokon az alap- és pótszabadságon túli időben, beosztás szerint 

végzi a munkáját.  
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Logopédus munkaköri leírás 

 

Munkaköri feladatai: 

 

Heti 40 órás munkaidejében a tanulással-tanítással lekötött és kötött munkaidőbe tartozó 

kötelezettségei és a Knt. 62. § alapján, valamint a 326/2013 (VIII. 30.) 17. § alapján ellátandó 

munkaköri feladatai, különösen:  

Az iskola pedagógusaként vonatkoznak rá a pedagógus feladatai. 

Fő feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, a beszédfogyatékosság meg- 

szűntetésére, csökkentésére irányuló terápiák alkalmazása nyelvi kommunikációs  zavarok 

javítása  

- tanév elején a problémák feltárása érdekében logopédiai szűrést végez 

- a szűrővizsgálatok eredményéről beszámol és tájékoztatást ad 

- beszédterápiát végez, melynek során az egyéni és csoportos logopédiai 

foglalkozások keretében biztosítja a beszédzavar felszámolását, kompenzálását, a 

komplex kommunikáció fejlesztését 

- rendszeresen tanácsokkal látja el a logopédiai ellátásban részesülő 

gyermekek/tanulók szüleit, nevelőit 

- felvilágosító munkát végez annak érdekében, hogy a beszédhibás környezete 

helyes magatartást alakítson ki a gyermekkel/tanulóval szemben, elfogadja annak 

beszédzavarát, megelőzze a másodlagos személyiségsérülések kialakulását 

- szülői értekezletek, tájékoztató előadások a szülőknek, szakembereknek 

- a beszédhibák-zavarok és következményes tüneteik javítása megszüntetése 

érdekében a szorosan vett logopédiai terápián túl a beszédhibás szűkebb és tágabb 

környezetét be kell vonni a következő módon: 

- tanácsadó órák, felvilágosító, ismeretterjesztő munka 

- kapcsolattartás szülőkkel 

- igény szerint nyílt órák szervezése-a szülők és pedagógusok számára 

- utógondozás, nyomonkövetés 

- kapcsolattartás  a szakmai szervezetekkel, más szakemberekkel 
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- a kapcsolatrendszer ápolása, különös tekintettel bizonyos beszédhibákra, melyek 

korrigálásának feltétele a team munka-konzultációk. 

- szakmai munkáját önállóan, felelősséggel végzi az érvényben lévő jogszabályok 

alapján, a szakmai ajánlások figyelembe vételével 

- precízen, naprakészen vezeti a logopédiai munkanaplót, ellátja a munkájával 

kapcsolatos adminisztrációs teendőket, kimutatásokat, nyilvántartásokat készít. 

- a gyermekekkel/tanulókkal való (egyéni, csoportos) foglalkozáshoz biztonságos 

körülményeket teremt, a gyermeke(ke)t/tanuló(ka)t nem hagyhatja felügyelet nélkül 

- szakmai munkája kiterjed: beszéd-, hang és nyelvi zavarok, diszlexia, diszgráfia 

vizsgálatára és kezelésére, valamint a hallás épségének praktikus megfigyelésére 

- tanév elején a problémák feltárása érdekében logopédiai szűrést végez az első 

osztály körében, illetve akikre az intézmény pedagógusa felhívja a figyelmét 

- a szűrővizsgálatok eredményéről tájékoztatást ad az intézmény pedagógusainak és 

vezetőjének 

- a szeptember hónapban elvégzett szűrővizsgálatok, valamint a logopédiai 

osztályokba járó gyermekek szakvéleménye, a beszédhiba típusa és súlyossága alapján 

osztja be a gyermekekkel való foglalkozás rendjét 

- meghatározza, hogy egyéni, vagy csoportos fejlesztésre van-e szükség 

- a beosztást meghatározza a kommunikációs zavar jellege a gyermek életkora a 

logopédiai osztályok és az ellátott intézmény életének egyéb tevékenységei 

- az órabeosztás az intézményvezető jóváhagyásával válik véglegessé 

- a gyermek/tanuló kezelésének megkezdése előtt beszerzi a szülői nyilatkozatot 

- a nevelési/tanítási év során „tünetmentessé” vált gyermekek/tanulók helyére újat 

vesz fel 

- felkészül az egyénre szabott kezelésekre, a kezelés folyamatának megtervezésére, 

egyéni fejlesztési tervet készít 

- foglalkozás előtt előkészíti a kezeléshez szükséges eszközöket, munkafüzeteket, 

feladatlapokat 

- a foglalkozások keretében színvonalas terápiás munkát végez, pontosan vezeti a 

kezeltek füzetét 

- A szakértői bizottság véleményét, fejlesztési javaslatát figyelembe véve a 

kialakított munkarendben alkalmazza mindazon korszerű, változatos terápiás 

módszereket, eljárásokat és eszközöket, melyeket a rendelkezésére állók közül a 
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leghatékonyabbnak ítél, és melyek adott gyermek személyiségéhez, képességeihez 

leginkább alkalmazkodnak. 

- különös hangsúlyt kap munkájában a tanulási zavarok megelőzése 

-  a tanév folyamán differenciálódott zavarok alaposabb feltárása érdekében további 

vizsgálatokra irányítja a tanulót 

- szükség esetén javaslatot tesz kiegészítő vizsgálaton való részvételre 

- figyelemmel kíséri a felülvizsgálati időpontokat, elkészíti az ehhez szükséges 

anyagot, elvégzi a vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 

- a további vizsgálatokhoz, az esedékes felülvizsgálatokhoz elkészíti saját 

tapasztalaton-, vizsgálaton-, megfigyelésen- nyugvó szakvéleményét 

- tanácsadás alkalmával a szükséges információt megadja az érdekelt szülőknek 

- Indokolt esetben-egyeztetés után-munkakörébe nem tartozó, de iskola érdekeit 

szolgáló feladatokat is ellát. 

- Ellátja az iskola Pedagógiai Programjában előírt feladatokat, programokban, 

tevékenységekben vesz részt: kirándulások, ünnepségek, kiállítások, versenyek 

előkészítése, megszervezése, lebonyolításban való közreműködés, együttműködés 

- Félévente beszámolót készít munkaköri feladatainak megoldásáról 

- Ügyeletet, felügyeletet lát el beosztás szerint 

 

Egyeztetési kötelezettsége: 

Minden munkaköri tevékenységét illetően közvetlen felettesével. 

Hatásköre:  

Minősíti a tanulók előrehaladását, fejlődését. Logopédiai véleményeket készít. 

Ellátja az ügyviteli feladatokat 

Véleményezésre és javaslattételre jogosult:  

- a nevelő-oktató munka hatékonyságát érintő valamennyi kérdésben 

-  költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásában 

-  beosztását érintő minden tevékenységben 

- a tanulók jutalmazási, segélyezési, büntetési eljárásaiban 

Döntésre jogosult: az egyeztetett tevékenységek megvalósítási módját illetően 

 

Felelőssége: 

Erkölcsileg és anyagilag felel azért, hogy  



Szervezeti és Működési Szabályzat  -  Nagy Imre Általános Iskola  

86 
 

- a rábízott feladatokat az iskola érdekeinek megfelelően legjobb tudása szerint 

hajtja végre, 

- a munkaköréhez tartozó tárgyi és szemléltető eszközöket rendeltetésszerűen 

használja, hozzájárul azok állagának megőrzéséhez, az eszközrendszer tudatos 

fejlesztéséhez,  

- a rábízott hatáskörrel nem él vissza. 

 

 

Együttműködésének és kapcsolattartásának területei: 

- Segíti a tanulóközösségek kialakulását 

- Segíti, koordinálja az osztályban tanító pedagógusok, fejlesztő szakemberek munkáját 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel. 

- Rendszeresen részt vesz az iskolai és a kerületi szakmai munkaközösség 

műhelyfoglalkozásain, fejleszti tudását, tökéletesíti módszertani eljárásait 

 

Információadási, titoktartási kötelezettsége:  

- A munkaterületével kapcsolatosan az intézményvezető egyetértésével nyilatkozhat.  

- A vezetőitől tudomására jutott és a nevelőtestületi értekezleteken szerzett információkat 

bizalmasan kezeli.  

- A tanulókkal, szülőkkel kapcsolatos információkat diszkréten, bizalmasan kezeli.  

 

Aláírási jogosultsága:  

A beosztásával kapcsolatos dokumentumokon vezetője mellett a második aláíró. 

Utalványozási joga nincs. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig érvényes.  
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Gyógypedagógus munkaköri leírása 

Munkaköri feladatai: 

Heti 40 órás munkaidejében a tanulással-tanítással lekötött és kötött munkaidőbe tartozó 

kötelezettségei és a Knt. 62. § alapján, valamint a 326/2013 (VIII. 30.) 17. § alapján ellátandó 

munkaköri feladatai, különösen: 

- A tanítás, foglalkozás előkészítése  

- SNI-s tanulók: autizmus specifikus fejlesztő pedagógiai ellátása, terápiás 

megsegítése a szakvéleményeknek, szűréseknek megfelelően. 

-  A pedagógiai szakszolgálatokról szóló rendelet, a szakvéleményben előírt 

időközönként szakvizsgálatra küldi a tanulót. 

- Elvégzi a szakvizsgálatokkal, felülvizsgálatokkal kapcsolatos adminisztrációs 

teendőket. 

- A szakértői bizottság eredményét figyelembe véve, az adott gyermek 

személyiségéhez, képességeihez alkalmazkodva megválasztja azokat a változatos 

módszereket, eljárásokat, melyeket a fejlesztésben a leghatékonyabbnak ítél. 

- A szakértői bizottság eredményeiről és a fejlesztés tapasztalatairól és 

lehetőségeiről folyamatosan konzultál a gyermek oktató-nevelő kollégákkal. 

- Javaslatot tesz új vizsgálati eszközök (könyvek, feladatlapok, pszichológiai 

tesztek, fejlesztéshez szükséges segédeszközök) bevezetésére, beszerzésére. 

- Szakmai ismereteit, tudását továbbképzéseken történő részvétellel gyarapítja. 

- Folyamatosan vezeti a fejlesztési, forgalmi naplót  

- tanmenetek, fejlesztési tervek készítése 

- integrálható tanulók segítése 

- Írásbeli dolgozatok, mérések, munkafüzetek, feladatlapok javítása, eredmények 

dokumentálása, egyéb tanulói munkák felülvizsgálata, értékelése  

- Az iskola Pedagógiai Programjában előírt feladatok, programok, tevékenységek 

- Szöveges értékelés, értékelés elkészítése  

- Szülőkkel való kapcsolattartás, fogadóórák, szülői értekezletek tartása 

- A pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkák ellátása 

- Testületi üléseken, mk. megbeszéléseken való részvétel 

- Ügyelet, tanulófelügyelet beosztás szerint 
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- Kirándulások, ünnepségek, kiállítások, versenyek előkészítése, megszervezése, 

lebonyolításban való közreműködés, együttműködés 

- Kötelező hospitálás, gyakornoki feladatok ellátása, együttműködés a mentorral 

- Félévente beszámoló készítése munkaköri feladatainak megoldásáról 

- Írásbeli vizsgákon való felügyelet 

- A tanulók orvosi vizsgálatra való kísérése, a résztvevő tanulók felügyelete 

- Osztályközösség kialakítása, személyiségfejlesztés 

- Helyes tanulási szokások kialakítása, hatékony tanulási módszerek fejlesztése 

- Élményszerű szabadidős programok szervezése 

Egyeztetési kötelezettsége: 

Minden munkaköri tevékenységét illetően közvetlen felettesével 

 Hatásköre:  

Minősíti a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását, szorgalmát 

Ellátja az ügyviteli feladatokat. 

 Véleményezésre és javaslattételre jogosult:  

- A nevelő-oktató munka hatékonyságát érintő valamennyi kérdésben, 

- a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásában, 

- a beosztását érintő minden tevékenységben, 

- a tanulók jutalmazási, segélyezési, büntetési eljárásaiban. 

Döntésre jogosult: az egyeztetett tevékenységek megvalósítási módját illetően 

Felelőssége: 

Erkölcsileg és anyagilag felel azért, hogy  

- a rábízott feladatokat az iskola érdekeinek megfelelően legjobb tudása szerint hajtja 

végre, 

- a munkaköréhez tartozó tárgyi és szemléltető eszközöket rendeltetésszerűen használja, 

hozzájárul azok állagának megőrzéséhez, az eszközrendszer tudatos fejlesztéséhez, 

- a rábízott hatáskörrel nem él vissza. 

Együttműködésének és kapcsolattartásának területei: 

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását 

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel. 



Szervezeti és Működési Szabályzat  -  Nagy Imre Általános Iskola  

89 
 

- Rendszeresen részt vesz az iskolai és a kerületi szakmai munkaközösség 

műhelyfoglalkozásain, fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti módszertani 

eljárásait 

 

Információadási, titoktartási kötelezettsége:  

- A munkaterületével kapcsolatosan az intézményvezető egyetértésével nyilatkozhat.  

- A vezetőitől tudomására jutott és a nevelőtestületi értekezleteken szerzett 

információkat bizalmasan kezeli.  

- A tanulókkal, szülőkkel kapcsolatos információkat diszkréten, bizalmasan kezeli.  

Aláírási jogosultsága:  

A beosztásával kapcsolatos dokumentumokon vezetője mellett a második aláíró.  
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

 

 Főbb tevékenységek, felelősségek: 

- A nevelő-oktató munka általános segítése az intézményben, csoportjában a 

gyógypedagógus, pedagógusok irányításával. 

- A szabadidős tevékenységek segítése, felügyelete. 

- Segítő tevékenység a csoport rendezvényein, programjain, 

- Rendkívüli esetekben a rábízott csoport rendjének fenntartása, 

- Beosztása szerint fogadja a gyerekeket. 

- Gondoskodik a tanulók, rászorulók ellátásáról: öltöztetés, étkeztetés, higiénia 

- Az étel csoportba való eljuttatását végzi. (reggeli, tízórai, uzsonna) 

- Rendszeresen ellenőrzi a tanulók ápoltságát, személyes holmijuk rendezettségét. 

- Segíti a tanulókat az önállóságban, önellátás kialakításában. 

- Vészhelyzet esetén azonnal tájékoztatja vezetőit, intézkedik a tanulók biztonságáról.  

- A gyerekekkel kapcsolatos észrevételeiről folyamatosan tájékoztatja a tanárokat 

- Tanácsaival, közreműködésével folyamatosan segíti a tanulók egyéni és közösségi 

problémáinak megoldását. 

- Naprakészen végzi a munkakörével kapcsolatos adminisztrációt.  

 

Egyeztetési kötelezettsége: 

Minden munkaköri tevékenységét illetően közvetlen felettesével. 

Hatásköre:  

Ellátja a csoporttal kapcsolatos ügyviteli feladatokat 

Véleményezésre és javaslattételre jogosult: 

- a nevelő-oktató munka hatékonyságát érintő valamennyi kérdésben 

- a beosztását érintő minden tevékenységben 

 Döntésre jogosult: az egyeztetett tevékenységek megvalósítási módját illetően 

 Felelőssége: 

Erkölcsileg és anyagilag felel azért, hogy a 

- rábízott feladatokat az iskola érdekeinek megfelelően, a kapott lehetőségeinek 

megfelelően, legjobb tudása szerint hajtja végre 

- a munkaköréhez tartozó tárgyi és szemléltető eszközöket rendeltetésszerűen használja, 

hozzájárul azok állagának megőrzéséhez, az eszközrendszer tudatos fejlesztéséhez 
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- a rábízott hatáskörrel nem él vissza. 

Együttműködésének és kapcsolattartásának területei: 

- pedagógusokkal 

- szülőkkel  

- szakemberekkel   

Információadási, titoktartási kötelezettsége:  

A munkaterületével kapcsolatosan az igazgató egyetértésével nyilatkozhat.  

A vezetőitől tudomására jutott és a nevelőtestületi értekezleteken szerzett információkat 

bizalmasan kezeli.  

A szülőktől tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 

Aláírási jogosultsága:  

A beosztásával kapcsolatos dokumentumokon vezetője mellett a második aláíró. 

Utalványozási joga nincs. 

A munkaköri leírás visszavonásig érvényes.  

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem és betartásukért felelősséget vállalok. 

Az iskola Házirendjét és a munkavédelmi szabályokat magamra nézve kötelezőnek tartom. 
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Könyvtáros tanár munkaköri leírása 

 

Heti 40 órás munkaidejében, a Knt. 62. § alapján a heti kötelező óraszámba tartozó 

kötelezettségein felül, külön díjazás nélkül ellátandó munkaköri feladatai, különösen: 

- A tanítás, foglalkozás előkészítése  

- Tanmenetek, foglalkozási tervek készítése 

- Írásbeli dolgozatok, mérések, munkafüzetek, feladatlapok javítása, eredmények 

dokumentálása 

- Egyéb tanulói munkák felülvizsgálata, értékelése  

- Az iskola Pedagógiai Programjában előírt feladatok, programok, tevékenységek 

- Szöveges értékelés elkészítése  

- Szülőkkel való kapcsolattartás, fogadóórák, szülői értekezletek tartása 

- Szertárak gondozása, szertárak és tanműhelyek leltározásában közreműködés 

- A pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkák ellátása 

- Testületi üléseken, mk. megbeszéléseken való részvétel 

- Ügyelet, tanulófelügyelet beosztás szerint 

- Kirándulások, ünnepségek, kiállítások, versenyek előkészítése, megszervezése, 

lebonyolításban való közreműködés, együttműködés 

- Versenyre felkészítés 

- Kötelező hospitálás 

- Félévente beszámoló készítése munkaköri feladatainak megoldásáról 

- Írásbeli vizsgákon való felügyelet 

- Vizsgákon való közreműködés 

- A tanulók orvosi vizsgálatra való kísérése, a résztvevő tanulók felügyelete 

- Osztályközösség kialakítása, személyiségfejlesztés 

- Helyes tanulási szokások kialakítása, hatékony tanulási módszerek fejlesztése 

- Élményszerű szabadidős programok szervezése 

 

Egyeztetési kötelezettsége: 

Minden munkaköri tevékenységét illetően közvetlen felettesével. 

Hatásköre:  

Minősíti a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását, szorgalmát. 
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Ellátja az ügyviteli feladatokat. 

Véleményezésre és javaslattételre jogosult:  

- a nevelő-oktató munka hatékonyságát érintő valamennyi kérdésben 

- a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásában 

- a beosztását érintő minden tevékenységben 

- a tanulók jutalmazási, segélyezési, büntetési eljárásaiban 

Döntésre jogosult: az egyeztetett tevékenységek megvalósítási módját illetően. 

Felelőssége: 

Erkölcsileg és anyagilag felel azért, hogy  

- a rábízott feladatokat az iskola érdekeinek megfelelően legjobb tudása szerint hajtja 

végre, 

- a munkaköréhez tartozó tárgyi és szemléltető eszközöket rendeltetésszerűen használja, 

hozzájárul azok állagának megőrzéséhez, az eszközrendszer tudatos fejlesztéséhez,  

- a rábízott hatáskörrel nem él vissza. 

 

Együttműködésének és kapcsolattartásának területei: 

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását 

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel, az ámk egységeivel 

- Rendszeresen részt vesz az iskolai és a kerületi szakmai munkaközösség 

műhelyfoglalkozásain, fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti módszertani 

eljárásait 

- Információadási, titoktartási kötelezettsége:  

- A munkaterületével kapcsolatosan az intézményvezető egyetértésével nyilatkozhat.  

- A vezetőitől tudomására jutott és a nevelőtestületi értekezleteken szerzett 

információkat bizalmasan kezeli.  

- A tanulókkal, szülőkkel kapcsolatos információkat diszkréten, bizalmasan kezeli.  

Aláírási jogosultsága: A beosztásával kapcsolatos dokumentumokon vezetője mellett  

a második aláíró. Utalványozási joga nincs. 

A munkaköri leírás visszavonásig érvényes.  

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem és betartásukért felelősséget vállalok. 
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Iskolatitkár munkaköri leírása 

I. Jogállása 

Feladatát az intézményvezető közvetlen irányítása mellett és utasításai szerint, valamint az 

iskolai, és felsőbb irányító szervek írásbeli rendelkezései alapján végzi.  

II. Feladatköre részletesen 

Az iskolatitkár munkaidejében ellátja az iskola adminisztratív ügyvitelével kapcsolatos 

feladatokat, az alábbiak szerint: 

- Érkező, kimenő ügyiratok iktatása, továbbítása az illetékeseknek, határidők betartása. 

- Iratok gyűjtése, irattározása évenként rögzítve. 

- Kimenő ügyiratok postakönyvbe, kézbesítőkönyvbe történő bevezetése, postázása. 

- Az iskola ügyvitelével kapcsolatos gépelési munkák elkészítése. (Nevelőknek csak a 

közvetlen felettese engedélyével gépelhet.) 

- Iskolai ellátmány: irodaszer, nyomtatványok beszerzése, kiadása, elszámolása. 

- Az iskola kör – és fejbélyegzőjének biztonságos kezelése. 

- Iskolai jegyzőkönyvek elkészítése, formázása, irattári megőrzése. 

- Diákigazolványok, pedagógus igazolványok ügyintézése, nyilvántartása 

- Bizonyítványok, törzslapok szigorú nyilvántartása  

- A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása  

- Tanulói nyilvántartás pontos dokumentálása (beiratkozás, távozás, stb.) a Beírási 

naplóban  

- a KIR-ben történő adatváltozások felvezetése, rögzítése 

- Iskolai statisztikák készítése  

- Szükség esetén fénymásol és gépel. 

 

III. Felelőssége:  

Kiterjed a hatáskörébe utalt tevékenységekre. Felelős a vonatkozó jogszabályok, előírások 

belső utasítások és szabályzatok betartásáért, valamint közvetlen felettese utasításainak a 

végrehajtásáért. 

Tevékenységéről közvetlen felettesének minden esetben köteles beszámolni, a feladatkörébe 

tartozó hiányosságokat jelenteni. Feladatainak végrehajtását, tervezett intézkedéseit azok 

megkezdése előtt közvetlen felettesével egyeztetnie kell. 

Felelős azokért az anyagokért, melyet munkakörével összefüggően reá bíznak, illetőleg 

kizárólagosan használ vagy kezel. 



Szervezeti és Működési Szabályzat  -  Nagy Imre Általános Iskola  

95 
 

Felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak vagy a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, rongálásáért. 

- Vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért 

 

Rendelkeznie kell: 

- az iratkezelés általános szabályainak ismereteivel, 

- a bizonylatok (azok fogalmainak, fajtáinak) ismeretével, 

- az ügyvitel-technikai eszközök, az intézményen belüli és közötti hírtovábbítás és 

postázás eszközeinek ismeretével, 

- az iktatás, az irattározási alapfogalmak, munkaeszközök, az irattári őrzési technikák, 

munkafolyamatok ismeretével, 

- egyszerű ügyiratok (nyugta, elismervény, meghatalmazás, nyilatkozat) kitöltésének 

ismeretével, 

- munkavállalással kapcsolatos levelek (kérvény, munkaviszonnyal kapcsolatos 

engedélyek, szerződések, jegyzőkönyvek) szokásos formai és tartalmi eleminek 

ismeretével 

Szükséges képességek: 

- Munkája során használja a számítástechnika adta lehetőségeket.  

- A számítógép operációs rendszerének gyakorlott használata (Fájlok, mappák mentése, 

megnyitása, keresése) 

- Szövegszerkesztő készségszintű használata: gépírás, szöveg formázása, helyesírás 

- Táblázatkezelő programok használata: Táblázatok készítése, formázása. 

- Levelező programok készségszintű használata: Levél küldése, fogadása. Melléklet 

csatolása, letöltése. Levelek rendszerezése.  

- kommunikációs képesség, 

- Protokoll ismerete, megfelelő alkalmazása 

- Rendszerező képesség 

Záradék 
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A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, 

amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 

szükségszerűségből rá kell bízni. 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
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Rendszergazda munkaköri leírása 

Feladata: Az intézményben használt számítástechnikai és audiovizuális eszközök 

működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása.  

Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a számítástechnika 

munkaközösség tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi  

Feladatait főállásban az intézményvezető, illetve az általa megbízott intézményvezető-

helyettes irányításával végzi.  

1. Főbb feladatai 

- Szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 

javaslatot tesz anyagi lehetőségek ismeretében, új számítás-technikai beszerzésekre, 

fejlesztésekre. 

- Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 

felmérésével, a számítástechnika munkaközösséggel folytatott egyeztetés során 

kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

- Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. 

- Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a számítástechnikai rendszer 

üzemeltetőjével. 

- Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére. 

- A gépterem, géppark felügyelete, működtetése. 

- Az esetlegesen felmerülő hibák esetén, rövid határidőn belül gondoskodik az 

elhárításról. 

- Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 

megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 

helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 

rendszer kiépítését. 

- Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát. 

- Figyelemmel kíséri a számítógépek és tartozékaiknak zavartalan működését. 

- Nyilvántartja, kezeli az audiovizuális eszközöket 

- Biztosítja az iskolai ünnepségek, rendezvények hangtechnikai támogatását 
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- Az eszközöket pontos megjelölésükkel, az iskolavezetéssel egyeztetett elosztásban 

osztályfőnököknek, szaktanároknak tanév elején kiadja, személy szerinti átvételét 

biztosítja, arról nyilvántartást vezet.  

- A tanév végén a kiadott AV eszközöket raktározásra visszaveszi és elhelyezésükről 

gondoskodik 

- Elősegíti a kiadott AV eszközök balesetmentes kezelésének feltételeit. 

- Szükség szerint a kezelők részére a tapasztalatok alapján, illetve új eszközök, gépek 

beüzemelésénél kezelési útmutatást ad. 

- Megszervezi a meghibásodott készülékek összegyűjtését, elvégzi a kisebb javításokat, 

intézi szervizbe küldésüket, majd a javított eszközök visszavételét számon tartja, újból 

kiadja.  

- Segíti az eszközök rendeltetésszerű használatát a szaktantermekben, osztályokban, 

igény szerint segítséget nyújt a nevelőknek az összetettebb eszközök kezelésében. 

- Az iskolavezetés felkérésére javaslatot tesz a selejtezésre, előterjesztést készít a 

beszerzésekhez.  

- Munkájában közvetlen irányítás szempontjából az iskola Igazgatójához, valamint 

annak távolléte esetén az általános intézményvezető-helyetteshez tartozik. 

 2. Kötelességei  

- Statisztikai jelentésekhez adatot szolgáltat.  

- Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

nyilvántartja. A licenccel nem rendelkező programok esetén javaslatot tesz a 

legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára. 

- Az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon biztonsági adatmentést végez. 

- biztosítja az intézményi szerver és a hálózati eszközök működését  

- feladata az iskola internetes megjelenésének technikai biztosítása, melynek során 

kialakítja az iskola honlapját 

- Karbantartja és fejleszti az iskola hivatalos weboldalait, a megjelenő információkat 

aktualizálja az iskolavezetés, a munkaközösségek és a titkárság által nyújtott anyagok 

alapján.  

- Segíti az internet használatát az iskola dolgozói, szakmai munkaközösségei részére. 
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Karbantartó munkaköri leírás 

Munkavégzés helye és feladatellátás: 

Elsősorban a kinevezés szerinti szervezeti egységben a karbantartási, épületfenntartási és 

üzemeltetési munkák ellátása, szükség esetén a Dél-Pesti Tankerületi Központhoz tartozó 

intézmények karbantartási, épületfenntartási és üzemeltetési munkáinak ellátása. 

 

A munkavállaló feladatai: 

Köteles az intézmény napi szinten nem használt helyiségeit (padlás, pince stb.) az 

intézményvezető által meghatározott időközönként ellenőrizni. 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 

meghatározott rendszerességgel, illetve az alkalomhoz kapcsolódva ellássa. 

Munkavégzése során köteles az intézményvezetője által történő munkaidő beosztás és 

feladatkiosztás szerint tevékenykedni. 

Köteles - a külön beosztás szerint - neki kiadott területet minden szolgálata alatt 

átnézni. 

Karbantartási feladatok: 

- Elvégzi az általános valamint a szakképzettségének megfelelő javításokat, 

- folyamatosan gondoskodik az intézmény épületében, berendezési tárgyaiban, 

gépein felmerülő szakipari munkát nem igénylő meghibásodások 

kijavításáról,(ajtók, ablakok, zárak, reluxák stb.), karbantartási feladatok 

ellátásáról, 

- izzók, fénycsövek, csavarok, biztosítékok, villamos-berendezések állapotának 

ellenőrzése, estleges cseréje, 

- egyszerűbb üvegezési munkák elvégzése, 

- bútorok javítása, 

- táblák, dekorációs anyagok, faliújságok, udvari játékok, padok javítása, 

- karnisok, szemléltetőeszközök elhelyezése, 

- dugulás-elhárítások elvégzése, illetve intézkedés a hiba elhárítására 

- készülékek, gépek, berendezések felügyelete, 

- egész évben figyelemmel kíséri a szakipari munkálatokat, 

- rendszeresen ellenőrzi az ablakok, ajtók zárait, a vízrendszert, szennyvízvezetéket 

és a mosdókat, 
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- karbantartja a csapokat, kerítést és kapukat, 

- köteles a karbantartó műhely és raktár rendjéről, tisztaságáról, a munkagépek 

karbantartásáról gondoskodni, 

- végzett munkájáról munkanaplót vezet, az anyagfelhasználást is feltüntetve benne 

- ősszel, illetve szükség szerint ereszcsatorna tisztítást végez, 

- a nyári nagytakarítás ideje alatt az intézményben tartózkodik, és kijavítja a 

takarítók által jelzett meghibásodásokat, 

- aktívan részt vesz festéskor, nagytakarításkor illetve egyéb alkalmakkor szükséges 

bútormozgatásban, illetve az iskola rendezvények előkészítésén, az azokhoz 

kapcsolódó anyagok, technikai eszközök mozgatásában, szerelésében és 

utómunkálataiban, 

- a munkavégzéshez biztosított eszközöket az erre a célra kijelölt, zárt helyiségben 

tárolja, mely helyiséghez kulcsot kap, ezt másnak nem adhatja át, 

- gondoskodik a selejtezésre váró eszközök, bútorok elhelyezéséről, selejtezés utáni 

hasznosításról, elszállításáról, 

- a javítások, karbantartások elvégzésére, a mérőórák leolvasására érkező külső 

dolgozókat a gazdasági irodába irányítja, ezt követően kíséri őket, munkájukat 

felügyeli, 

- a közüzemi mérőket előírt rendszerességgel leolvassa, a leírt értékeket rögzíti, 

- megbízás alapján, szükség esetén a javításokhoz, karbantartáshoz való 

szerszámok, anyagok, eszközök beszerzését elvégzi, és tárolja azokat, 

- feladata, hogy az elvégzett karbantartásokat a karbantartási naplóba bevezesse, 

- kéthavonta illetve szükség szerinti gyakorisággal, de különösen a fűtési szezon 

megkezdése előtt, valamint a téli szünet után gondoskodik a fűtőtestek 

ellenőrzéséről, légtelenítéséről, 

- besegít a takarítóknak az anyagmozgatásba, a takarításhoz szükséges feltételek 

biztosításába, 

- amennyiben szükséges biztosítja az iskola megközelíthetőségét (ellapátolja a 

havat, gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről, összesöpri a 

leveleket), 

- amennyiben az intézményben azonnali beavatkozást igénylő munka adódik, 

köteles azt haladéktalanul elvégezni. Ha ez nem lehetséges, azonnal köteles 

értesíteni az intézményvezetőt. 
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Az iskola tulajdonát képező tárgyi eszközöket rendeltetésszerűen használja, megóvja. Tervezi 

az ezzel összefüggő szerszám-, és anyagigényét, ezt összeírja és jelzi az 

intézményvezetőjének. 

Minden olyan munkakörének megfelelő munkát köteles elvégezni, amivel az intézmény 

vezetője megbízza. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

- 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. 

Ha a munka vagy az intézmény érdeke megkívánja, más feladatok ellátásával is 

megbízható.(portai ügyelet, kézbesítés, vásárlás, stb.) 

Felelőssége: 

- napi, heti, havi bontásban tervezi sürgősségi sorrendben az észlelt és jelzett 

karbantartási munkákat, 

- az általa használt szerszámokért, gépekért anyagi felelősséggel tartozik, 

- a számára kiadott szerszámokért leltárilag felel, 

- szükség esetén, az épület nyitása-zárása alkalmával saját kódját használja, mellyel 

a riasztórendszert működteti, 

 

 

 

Egyéb feladatok: 

- a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a 

vagyonvédelmi előírásokat, 

- köteles előre jelezni a feladatai ellátásához szükséges eszközök, anyagok 

mennyiségi szükségletét, 

- nyilvántartja az anyag felhasználást, 

- felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek 

biztonságos tárolásáért és használatáért, különös figyelemmel arra, hogy a 

gyermekekre, tanulókra veszélyes eszközök, szerek illetéktelenek számára ne 

legyenek hozzáférhetőek, 

- iskolai ünnepek előkészítése, illetve lebonyolításában való segítség, 
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- az iskolai rendezvényt követően segédkezik a rendezvény helyszínei eredeti 

rendjének visszaállításában. 

- az intézmény helyiségeinek bérbeadásához kapcsolódó esti, illetve hétvégi ügyelet, 

takarítás ellátása, 

- portási feladatok ellátása, rendkívüli esetekben, 

- a dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az 

intézményvezetőjének 

- a dolgozó jogosult az intézményi vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, 

mulasztás esetén bejelentés megtételére. 

- Az iskolahasználókkal, munkatársaival kulturáltan, türelmesen kommunikál, segít 

a tisztaságra, rendre szoktatásban. 

 

Feladatai közé tartozik minden olyan egyéb feladat, amivel az intézményvezető 

megbízza. 

Javaslattételi joga van: 

Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések megfogalmazására, 

annak felettese részére történő továbbítására. Javaslattételi joga van a 

munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők kiküszöbölésére. 

Dönt:  

A jelen munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásához szükséges kérdésekben, az 

intézmény érdekeinek figyelembe vételével és az intézményvezető tájékoztatása mellett. 

Felelős:  

A munkaköri leírásban szereplő feladatok maradéktalan teljesítéséért. 

Munkaidő, munkarend:  

Az intézmény SZMSZ-ében illetve a kinevezésében rögzítettek szerint. 

A munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma: …………………….  

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy a jelen munkaköri leírást megismertem, ideértve 

többek közt a munkakörhöz tartozó feladatokat, és tudomásul veszem. Jelen munkaköri leírás 

egy példányát átvettem. 
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Takarító munkaköri leírás 

 

Elsősorban a kinevezés szerinti szervezeti egységben a takarítási munkák ellátása, szükség 

esetén a Dél-Pesti Tankerületi Központhoz tartozó intézmények takarítási munkáinak ellátása. 

A munkavállaló feladatai: 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 

meghatározott rendszerességgel, illetve az alkalomhoz kapcsolódva ellátása. 

Munkavégzése során köteles az intézményvezetője által történő munkaidő beosztás és 

feladatkiosztás szerint tevékenykedni 

Napi takarítási feladatok: 

- figyelemmel kíséri az egész épület tisztaságát, 

- tisztán tartja a beosztása szerinti területet (tantermeket, mellékhelyiségeket, a 

területéhez tartozó helyiségeket, zsibongó és folyosórészt) és azok berendezési 

tárgyait (söprés, váltott vizes felmosás, porszívózás, csempézett felületek, tükrök, 

mosdók, ajtók, ablak, ablakpárkány, falak, öltözőszekrények, kézi tűzoltó 

készülékek tisztántartása, portalanítás és ujjnyomok eltüntetése) 

- naponta fertőtleníti a mellékhelyiségeket, a folyosón, tantermekben elhelyezett 

szeméttárolókat, 

- pókhálózás, 

- reluxák, armatúrák tisztántartása, portalanítása, 

- a tantermek bútorait, berendezési tárgyait naponta portalanítja, 

- a tornateremben a tornaszerek (ugrószekrény, pad, zsámoly, szőnyeg) letörlése, a 

padozat felsöprése, felmosása, 

- szükség szerint lemossa a tanterem egyéb bútorait, berendezési tárgyait, a falakat 

- tanári és tanulói mosdókban WC-papír, folyékony szappan, papírkéztörlő szükség 

szerinti elhelyezése; tanári mosdóban illatosító elhelyezése 

- szükség szerint a tantermeket tanítás előtt kinyitja, a másodkulcsokat a portán 

elhelyezi, 

- kívül-belül tisztán tartja a tanulói öltözőszekrényeket, 

- munkaidejében a munkaterületén tartózkodik, folyamatosan ellenőrzi a 

helyiségeket, szükség szerint takarít (mosdók, zuhanyozó stb.), 

- szünetek alatt a mellékhelyiségek közelében tartózkodik, szükség esetén 

figyelmezteti a WC-ket nem rendeltetésszerűen használó tanulókat, 
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- a folyosók tisztántartásáról nap közben folyamatosan gondoskodik, a takarítási 

feladatokat többször is elvégzi, ha a terület szennyezettsége indokolja, 

- óraközi szünetek után, a területeit ellenőrzi, csapokat elzárja, lekapcsolja a 

villanyt, elszórt szemetet, homokot összesepri, feltöröl, felmos, 

- pedagógusok kérésére, a tantermekben elhelyezett szekrények belső kimosása, 

- munkaterületén figyelemmel kísérni a bútorok megfelelő elhelyezését, ottlétét, 

- szőnyegek, lábtörlők portalanítása, tisztítása szükség szerint, 

- a szelektív hulladékgyűjtésben való közreműködés, 

- szükség esetén, az épület nyitása-zárása alkalmával saját kódját használja, mellyel 

a riasztórendszert működteti. 

 

Időszakonként jelentkező takarítási feladatok: 

- az ablakok szennyezettségétől függően, de legalább negyedévente egy alkalommal 

elvégzi az ablak- és ablakkeretek tisztítási feladatait. 

- az ajtókat, azok szennyezettségi állapotától függően, de legalább hetente egy 

alkalommal megtisztítja tisztítószeres lemosással, 

- havonta portalanítja a falakat és a plafont, 

- hetente egyszer lemossa a mosdók alját és a szifont, 

- padok belsejének kimosása és felületének lemosása, hetente ill. szükség szerint 

gyakrabban, 

- hetente kétszer a munkaterületén elhelyezett virágok locsolása, ápolása, 

gondozása, portalanítása, szükség szerint átültetése, 

- kéthavonta, de különösen a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet 

után gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról, azokat tisztítószerrel lemossa és a 

radiátor mögötti szennyeződéseket eltávolítja, 

 

Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok: 

- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását (ezen feladatokat felettese külön utasítása 

nélkül is ellátja),folyamatos jelenlétet biztosít, akár munkaidőn túl, illetve 

hétvégén is, 

- a rendezvényt követően segédkezik a rendezvény helyszínei eredeti rendjének 

visszaállításában. 
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Egyéb feladatok: 

- Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét, 

- nyilvántartja a tisztítószer és higiéniai anyag felhasználást, 

- felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek 

biztonságos tárolásáért és használatáért, különös figyelemmel arra, hogy a 

gyermekekre, tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek 

hozzáférhetőek, 

- köteles tájékoztatni a gazdasági ügyintézőt vagy felettesét arról, ha a 

munkaterületén karbantartást igénylő állapotot észlel, 

- feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, 

tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat, valamint gondoskodjon a munkaterületéhez 

tartozó helyiség zárásáról. 

- közreműködés aktuális problémák szükség szerinti megoldásában (pl. a szülő által 

behozott tárgyak átvétele, tanulóhoz való eljuttatása, beteg gyerekért érkező szülő 

bekísérése), 

- esetlegesen ruhatár üzemeltetése, 

- ünnepek előkészítése, illetve lebonyolításában való segítség, 

- rendkívüli esetben beteg, vagy balesetet szenvedett tanulót az orvoshoz kíséri.  

- szükség esetén portási, rendészeti feladatok ellátása az iskola portáján, 

- a tantermekben talált, elhagyott iskolai felszerelést be kell adni a tanári szobába 

vagy a titkárságra, a talált ruhaneműt a fogasokon kell hagyni azért, hogy a 

következő napokban a gyerek megtalálhassa,  

- Az iskolahasználókkal, munkatársaival kulturáltan, türelmesen kommunikál, segít a 

tisztaságra, rendre szoktatásban. 

Feladatai közé tartozik minden olyan egyéb feladat, amivel az intézményvezető 

megbízza. 

Javaslattételi joga van: 

Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések megfogalmazására, a 

felettesei részére történő továbbítására. Javaslattételi joga van a munkafolyamatokat, 

munkakapcsolatokat zavaró tényezők kiküszöbölésére. 

Dönt:  

A jelen munkaköri leírás által szabályozott feladatok ellátásához szükséges kérdésekben, 

a cég érdekeinek figyelembe vételével tájékoztatása mellett. 
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Munkaidő, munkarend:  

Az intézmény SZMSZ-ében és a kinevezésében rögzítettek szerint. 

 

 

 

Munkavállalói záradék a munkaköri leírásokhoz 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát 

átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el. 

Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai 

programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban előírtaknak 

megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt 

értékekért felelősséggel tartozom. 

Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó 

célok megvalósításában aktívan részt veszek. 

A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak 

megfelelően kezelem. 
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4.SZ. MELLÉKLET 

AZ INTÉZMÉNYI KOMPETENCIA ALAPÚ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER  

 

Teljesítmény és kompetenciaalapú 

értékelési rendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 
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I. Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési 

rendszerének magalkotását (továbbiakban: Ér.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65.§ (1) illetve (1a) bekezdése írja elő. 

II. Az Ér. elfogadása és módosítása - Az Ér. elkészítéséért az intézményvezető felelős. - Az 

Ér. és annak módosítása a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé első alkalommal 

2019. szeptember 1. napjától, a további módosítások esetében a módosítást követő tanév első 

napjától. - Az Ér. felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor. 

III. Az Ér. hatálya Az Ér. az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra 

terjed ki 

IV. Az Ér. célja Az Ér. az intézmény pedagógusaira vonatkozó illetményalap jogszabályban 

meghatározott módon való megállapítását szolgálja.  

V. Az Ér. felelőse - Az Ér. működtetéséért az intézményvezető felelős.  

Ennek megfelelően az értékeléshez szükséges forrásokat összegyűjti és tárolja, az egyes 

pedagógusok értékelését határidőre elvégzi.  

- Az értékelésbe bevonhatja vezetőtársait, a nevelőtestület tagjait vagy a nevelőtestület 

tagjaiból létrehozott munkacsoportot. 

 - Az intézményvezető, mint pedagógus értékelését a nevelőtestület által kiválasztott 

pedagógus végzi el. 

VI. Az Ér. eszközei és módszerei  

Az Ér. alapját képezi: 

 - az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése,  

- az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó megállapításai, 

 - az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye, illetve az 

eljárás során készült portfólió.  

Amennyiben a felsorolt dokumentumokból több is rendelkezésre áll, a legutolsót kell 

figyelembe venni.  

Az Ér. keretében forrásként használt portfóliót a pedagógus évente frissítheti, kiegészítheti.  

A felsorolt forrásokat a pedagógus általa fontosnak tartott információkkal kiegészítheti, mely 

kiegészítéseket az intézményvezető az értékelés során köteles figyelembe venni.  

Az Ér. keretében az egyes pedagógusok külön-külön értékelendők, munkájuk nem 

viszonyítható egymás munkájához, nem állítható fel rangsor közöttük.  
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A megadott források alapján az intézményvezető az egyes pedagógusokról értékelőlapot 

készít, amelyen az alábbi szempontokat 0-5-ig terjedő skálán értékeli:  

 

Kompetenciaterületek 

- Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 

- Pedagógiai folyamatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó önreflexiók 

- A tanulás támogatása 

- A tanuló személyiségének fejlesztése 

- Az egyéni bánásmód érvényesülése 

- Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

- A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés  

- Nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység 

- Osztályfőnöki tevékenység 

- Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

- Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

- Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Kompetenciaterületek részletezve 

Pedagógus 

-  szakmai, pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatok 

- oktatási dokumentumokban, határozatokban, jogi szabályozásban foglalt feladatok 

- nevelői, oktatói munkával kapcsolatos határidők megtartása  

-  az intézményben oktatott tantárgyak tantervei, tanmentei, belső előírások megtartása  

- szakmai munkaközösségben végzett munkája minősége 

-  a munka elvégzésére előírt határidők betartása 

-  tanár - diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása 

-  módszertani változatosság alkalmazása  

-  kompetencia alapú oktatás alkalmazása  

- -  a szülőkkel való kapcsolattartás  

- - a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon 
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- - gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása  

-  iskolán kívüli foglalkozások szervezése, az ezeken való részvétel, a tanulók  

- -továbbtanulásának segítése, irányítása 

-  - iskolai adminisztráció elvégzése  

- - tanmenetek elkészítése, ezek esetleges korrekciója, az e-naplóval való egyeztetése 

- - egyéni bánásmód megvalósítása és integrációs tevékenység, különösen a hátrányos 

helyzetű, ---- -sajátos nevelésű igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdőtanulók esetén  

-  - önképzés  pályázati tevékenység 

-  - az iskola partnereivel való kapcsolattartás 

-  

Osztályfőnöki  munka  

-  osztályközösség formálása, közösségépítés 

-  SNI-s, BTM-es tanulók ügyeinek ellenőrzése 

-  HH-s, HHH-s helyzetű tanulók jogosultságának ellenőrzése 

-  gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység koordinálása, ellenőrzése 

-  az iskolai szabadidős tevékenységek lebonyolításának koordinálása 

-  iskolai ünnepségek, megemlékezések koordinálása  

-  anyakönyvek, bizonyítványok, tanuló-nyilvántartások vezetése  

-  elektronikus napló vezetése 

-  tanulói hiányzások e-naplóba történő vezetése, az igazolások lezárása 

-  a tantermek, szaktantermek dekorálása, felszerelése -  figyelemmel kíséri osztálya tagjai 

közösségi szolgálatának teljesítését, és elvégzi a szolgálattal kapcsolatos adminisztrációt 

(osztálynapló, törzskönyv, bizonyítvány)  

-  pályázati tevékenység 

-  a szülőkkel való kapcsolattartás minősége 

-  szervezett programok 

-  Tudatos tervezőmunka 

Munkaközösség-vezető  

-  munkaterv elkészítése 

-  munkatervi feladatok határidőre való teljesítése  

-  szaktárgyi versenyek megszervezése  
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-  iskolai szintű pályázatok és a tanulók részvételének megszervezése -  munkaközösség 

tevékenységi körében tartozó szakkörök, korrepetálások, tanfolyamok folyamatos, 

színvonalas megszervezése, koordinálása 

-  szakmai szertárak fejlesztése, eszközök, anyagok gazdaságos felhasználása  

-  munkaközösségben az egységes értékelési rendszer működtetése 

-  a munkaközösségi tagok között a feladatok kiosztása  

- a szaktárgyi felszerelések gondozása, megőrzése  

- a szakmai kérdések rendszeres megvitatása  

-  rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetőségével és a többi munkaközösség-vezetővel 

nevelőtestületi, vezetői és egyéb megbeszélések keretében, valamint az iskolai élet 

tervezési és szervezési kérdéseiben és tájékoztatja a munkaközösség tagjait 

- a munkaközösség tagjainak tanmenetét – véleményével ellátva – jóváhagyásra előterjeszti 

az igazgatónak 

-  segítséget és útmutatást ad a kezdő, valamint az új tanároknak, segíti beilleszkedésüket a 

nevelőtestületbe  

-  módszertani munkaközösségi megbeszéléseket tart, figyelemmel kíséri a tantárgyával 

kapcsolatos legújabb fejleményeket, könyveket, taneszközöket, konferenciákat stb.  

-  év végén készített félévkor és év végén elkészíti a munkaközösségi beszámolót 

- részt vesz a belső értékelésben  munkaközösség-vezető képviseli a munkaközösséget az 

iskolán kívüli szakmai fórumokon  

-  a versenyek és a munkaközösséghez kapcsolódó iskolai programok végrehajtásáért, 

koordinálásáért felelős 

- munkaközösség véleménye alapján a tankönyv- és taneszköz-igényt leadja az 

intézményvezetőnek  

- A pedagógus adott tanévre vonatkozó munkaköre és feladatai szempontjából nem 

releváns szempontokat nem pontozza. A kapott pontszámokból százalékos eredményt 

számít. 

VII. Az Ér. éves ciklusa Az értékelést tanévenként kell elvégezni, minden év július 30. 

napjáig.  

VIII. Eltérő illetményalap megállapítása az Ér. alapján Eltérő illetményalapra vonatkozó 

javaslat kizárólag olyan pedagógus esetében lehetséges, akinek százalékos eredménye 50% 

alatt vagy 90% fölött van.  

A százalékos eredmény nem jelent automatikusan eltérő illetményalapot. Javaslattétele előtt 

az intézményvezetőnek az alábbi szempontokat kell mérlegelnie: 
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 - A rendelkezésre álló források alapján kellően indokolt-e az eredmény?  

- Alátámasztják-e az eredményt óralátogatások, illetve az ezek során rögzített megjegyzések, 

javaslatok? 

 - A kiemelt vagy csökkentett illetményalap várhatóan jelent-e motivációt a pedagógus 

számára? 

 - A javasolt intézkedés várhatóan milyen hatást gyakorol majd a nevelőtestületre?  

Az intézményvezető köteles javaslatát indokolással ellátni, melynek alapját a fentebb felsorolt 

szempontok képezik. Az intézményvezető kizárólag abban a tanévben tehet javaslatot az Nkt. 

65.§ (2) bekezdésében meghatározott illetményalaptól eltérő illetményalap megállapítására, 

amelynek megelőző tanévében az intézmény valamennyi pedagógusát értékelni tudta az VII. 

pontnak megfelelően.(Kivételt képeznek az értékelés alól azon pedagógusok, akik a megelőző 

tanév során érkeztek.) 

 Az intézményvezető javaslattétele előtt köteles személyesen beszélni az érintett pedagógussal 

és beszerezni a nevelőtestület véleményét. Az eltérő illetményalapot évente felül kell 

vizsgálni és újra javasolni kell. Csak akkor tartható fenn az előző tanévhez képest 

változatlanul, ha minden szempont alapján bizonyítható, hogy a pedagógus munkavégzésének 

minőségében nem történt változás. (5%-os eltérés nem tekinthető változásnak.) A 

felülvizsgálatba be kell vonni az érintett pedagógust és általa kiválasztott legalább két 

munkatársát. 

 

IX. Az Ér. nyilvánossága Az Ér. nyilvános, megtalálható az intézmény honlapján, tanáriban 

és irattárában. Az intézmény alkalmazásában álló pedagógusokat az Ér. szabályairól annak 

elfogadása és módosítása után illetve a jogviszony létesítésekor tájékoztatni kell.  

Az Ér. egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a munkáltató és az adott 

pedagógus számára nyilvánosak. Kivétel ez alól a VIII. pontban előírt véleménykérés esete, a 

nyilvánosság azonban ekkor sem terjedhet a nevelőtestületen túl.  

X. Záró rendelkezések  Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerét az előírt vélemények figyelembe 

vétele után a nevelőtestület megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértve jelen formájában 

elfogadta 2018.08.27-én.  

A véleményezésről szóló nyilatkozatok és a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve az iskola 

irattárában megőrzésre került. 

 Fentiek értelmében az Ér. jelen formájában 2018. szeptember 1-jén hatályba lép. 
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8. SZ MELLÉKLET 

Iratkezelési Szabályzat 
 

Nagy Imre Általános Iskola  
 

Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. OM azonosító: 035185 
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I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

 A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iratkezelési szabályzata 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény 10. §-ának (1) bekezdése, 

  a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 82-116.§ és a 1. sz. 

Melléklet alapján készült. 

 

 

 

Az iratkezelési szabályzat hatálya 

 

 Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező, 

illetve az onnan továbbított valamennyi iratra. 

Az iratkezelés szabályozása 

  Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, 

nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba átadását 

szabályozza. 

  Az intézmény vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal 

összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az 

iratkezelés felügyeletét ellátó személyt. 

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi 

szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és 

iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos 

megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez 

szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az 

intézmény vezetője felelős. 

 

Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező, 

illetve onnan továbbított irat: 

 azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; 

  tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 

 kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 

  szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő 

feltételek biztosítva legyenek; 

 a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; 



Szervezeti és Működési Szabályzat  -  Nagy Imre Általános Iskola  

116 
 

 a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; 

 az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 

 

Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: 

 az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 

szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat 

módosítását; 

 az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről; 

 az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, 

iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) 

biztosításáról; 

 a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; 

 egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 

II. Fejezet 

Az iratok kezelésének általános követelményei 

Az iratok rendszerezése 

A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 

áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy 

irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban 

keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) 

minősülnek. 

Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb más 

iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, 

a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell 

besorolni. 

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 

Az iratot e célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell nyilvántartani 

(iktatni) és papír alapon az irattárban elhelyezni. Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy 

az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen használni. Az 

iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell végezni, hogy 

egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az iratot. Az 

iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés 

folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok 

holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. 

 

III. Fejezet 

Az iratkezelés folyamata 
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A küldemények átvétele 

 A küldemény átvételére jogosult: 

 a címzett vagy az általa megbízott személy; 

  az intézmény vezetője, helyettesei vagy az általa megbízott személy (iskolatitkár); 

 az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy; 

 a postai meghatalmazással rendelkező személy; 

 

 A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni: 

 a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát; 

 a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét; 

  az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét. 

 Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső 

szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről. 

 Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és 

az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű 

küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Amennyiben iktatásra 

nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az 

érkezést követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes iktatóegységnek 

iktatásra átadni. 

Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az átvételi 

okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A 

hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell. 

A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani 

kell a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni. 

Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 

címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a 

feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott 

idő után selejtezni kell. 

A küldemény felbontása 

Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével 

 a címzett, vagy 

 az iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy 

 a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység 

dolgozója bonthatja fel. 

 

Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket, 

 amelyek „s. k.” felbontásra szólnak, 

 amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint 

 amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek. 

A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény 

iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról. 

A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum 

megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény 

címzetthez való eljuttatásáról. 
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A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és 

olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről 

tájékoztatni kell a küldőt is. 

Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a 

felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés 

formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - 

elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az 

irathoz kell csatolni. 

Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy fűződhet, 

gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen. 

Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával 

biztosítható. Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet 

megállapítani, az ezek igazolására szolgáló információhordozókat az irathoz kell csatolni. 

Az elektronikus iratot gépi adathordozón (hajlékony lemez, CD ROM stb.) átvenni vagy 

elküldeni csak papíralapú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot mint iratot 

és mellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a 

számítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát és az adathordozó 

paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók 

valóságtartalmát. 

Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról, 

feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni. 

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni. 

Az iktatókönyv 

 Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az iktatást 

minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni. 

 Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat: 

 a) iktatószám; 

 b) iktatás időpontja; 

 c) küldemény elküldésének időpontja, módja; 

 d) küldő megnevezése, azonosító adatai; 

 e) érkezett irat iktatószáma (idegen szám); 

 f) mellékletek száma; 

 g) ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése; 

 h) irat tárgya; 

 i) elő- és utóiratok iktatószáma; 

 j) kezelési feljegyzések;  

 k) ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja; 

 l) irattári tételszám; 

 m) irattárba helyezés időpontja. 

Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot - az 

iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó 

első irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az - az irat tartalmát nem 

érintően - lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, 

hogy az eredeti tárgy is felismerhető maradjon. 

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. A 

kézi iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással kell a 
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zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a körbélyegző 

lenyomatával hitelesíteni kell. 

 

Az iktatószám 

 

Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival Az iktatószám 

felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: főszám/év. (Gyűjtőszám használata esetén: 

Főszám/alszám/év.) 

Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell 

nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben 

kell kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott 

alszámokon kell nyilvántartani.  

 

Az iktatás 

 

Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon 

be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, expressz 

küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 

  

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani: 

 könyveket, tananyagokat; 

 meghívókat; 

 nem szigorú számadású bizonylatokat; 

 bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 

 pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); 

 munkaügyi nyilvántartásokat; 

 anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 

 közlönyöket, sajtótermékeket; 

 visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 

 

Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni 

oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - 

kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra.  

A kézi iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a 

bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem 

szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell 

áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és 

kézjeggyel kell igazolni. 

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Az előzményt az irathoz 

kell szerelni. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, 

rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat 

iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát. 

Szignálás 

Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető 

megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az irat 

szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait 

(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével 

írásban teszi meg. Az intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását. 
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Kiadmányozás 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és 

működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező 

személy írhat alá (intézményvezető). Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak 

hitelesen lehet továbbítani. Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a 

fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az 

Iratkezelési Szabályzatban meghatározott egyéb dokumentumok. 

 

Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

 azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az 

„s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, 

továbbá 

 a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 

bélyegzőlenyomata szerepel. 

  Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 

 a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű 

aláírásmintája és 

 a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 

 

Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy 

ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is 

kiadni. 

A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. 

Expediálás 

A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az 

iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói 

utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell 

csoportosítani (posta, külön kézbesítő, futárszolgálat stb.). 

Irattározás 

Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell 

végezni. 

Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő, 

kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. Irattárba helyezés előtt az 

ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - hozzá kell rendelnie (papíralapú 

irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni, hogy az előírt kezelési 

és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az 

ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt 

követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba helyezés 

időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe. A központi 

irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le. 

Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített 

jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A 

kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú 

iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet 
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mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az 

irattárban az ügyirat helyén kell tárolni. 

Selejtezés 

Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 2 tagú selejtezési 

bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. 

Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 

példányban az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett. 

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 

visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 

A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével gondoskodik. 

Levéltárba adás 

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött 

állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári 

terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási 

egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban 

kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási 

jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - 

elektronikus formában is át kell adni. 

IV. Fejezet 

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban 

minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az 

illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó 

esetében. 

Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón 

tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához 

szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési 

jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani. 

Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók: 

„Saját kezű felbontásra!”, 

„Más szervnek nem adható át!”, 

„Nem másolható!”, 

„Kivonat nem készíthető!”, 

„Elolvasás után visszaküldendő!”, 

„Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.), 

valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 

 

Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű 

adatok megismerését. 

 Az elektronikus úton előállított dokumentumok kezelési rendje (SzMSz szabályozza) 
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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. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az 

irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések 

a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

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

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

célra létrehozott mappában kell tárolni. Erről rendszeres időközönként (félévente) biztonsági 

másolatot kell készíteni. Az informatikai rendszerben a mappa hozzáférési joga korlátozott, 

ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az 

igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

(SzMSz szabályozza) 

Az adott tárgyban kiadmányozási joggal rendelkezők hitelesítik.  

Az iskolánkban még nem használunk digitális naplót, csak bevezetésével párhuzamosan kerül 

használata szabályozásra, jelenleg elektronikus aláírást sem alkalmazunk. 

 

V. Fejezet 

Egyéb rendelkezések 

Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni. 

Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek 

iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a 

jogutód iktatókönyvébe kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó 

intézkedésének megfelelően gondoskodik az előző pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A 

jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárban elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok 

elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - az intézmény vezetője 

megküldi az illetékes levéltárnak. 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

Ez az iratkezelési szabályzat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 

Ezen iratkezelési szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi iratkezelési 

szabályzatok hatályukat vesztik. 
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Melléklet:  

A nevelési-oktatási intézmény irattári terve 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. melléklete 

 

Irattári tételszám  Ügykör megnevezése  Őrzési idő (év) 

 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek  

1.  Intézménylétesítés, -

átszervezés, -fejlesztés  

nem selejtezhető  

2.  Iktatókönyvek, 

iratselejtezési 

jegyzőkönyvek  

nem selejtezhető  

3.  Személyzeti, bér- és 

munkaügy  

50  

4.  Munkavédelem, 

tűzvédelem, 

balesetvédelem,  

10  

5.  Fenntartói irányítás  10  

6.  Szakmai ellenőrzés  20  

7.  Megállapodások, bírósági, 

államigazgatási ügyek  

10  

8.  Belső szabályzatok  10  

9.  Polgári védelem  10  

10.  Munkatervek, jelentések, 

Statisztikák  

5  

11.  Panaszügyek  5 

 

Nevelési-oktatási ügyek  

12.  Nevelési-oktatási 

kísérletek, újítások  

10  

13.  Törzslapok, póttörzslapok, 

beírási naplók  

nem selejtezhető  

14.  Felvétel, átvétel  20  

15.  Tanulói fegyelmi és 

kártérítési ügyek  

5  

16.  Naplók  5  

17.  Diákönkormányzat 

szervezése, működése  

5  

18.  Pedagógiai szakszolgálat  5  

19.  Szülői munkaközösség, 

iskolaszék szervezése, 

működése  

5  

20.  Szaktanácsadói, szakértői 

vélemények, javaslatok és 

ajánlások  

5  

21.  Gyakorlati képzés 

szervezése  

5  
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22.  Vizsgajegyzőkönyvek  5  

23.  Tantárgyfelosztás  5  

24.  Gyermek- és 

ifjúságvédelem  

3  

25.  Tanulók dolgozatai, 

témazárói, 

vizsgadolgozatai  

1  

26.  Az érettségi vizsga, 

szakmai vizsga  

1  

27.  Közösségi szolgálat 

teljesítéséről szóló 

dokumentum  

5  

 

Gazdasági ügyek 
 

28. 

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, 

határidő nélküli épülettervrajzok, 

helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek 
  

29. Társadalombiztosítás 50 
 

30. 
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, 

vagyonnyilvántartás, selejtezés 
10 

 

31. 
Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, 

könyvelési bizonylatok 
5 

 

32. A tanműhely üzemeltetése 5 
 

33. 
A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, 

térítési díjak 
5 

 

34. Szakértői bizottság szakértői véleménye 20 
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5.SZ. MELLÉKLET 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

2018. szeptember 11. 

1.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

 Szabályzatunk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi 

rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) foglaltak betartásával 

készült.  

1.1  Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  

 Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, amely iratkezelési szabályzatunk részét képezi. Adatkezelési szabályzatunk az 

alábbi jogszabályok alapján készült:  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény –  

-  a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

Adatkezelési szabályzatunk céljai:  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,  

-  az Európai Unió és az Európa Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló uniós rendeletében meghatározott 

előírásoknak történő megfelelés,  

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,        
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- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény 

nyilvántart, 

- az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,  

- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, -  az 

adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése  

- a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.  

Adatvédelmi szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és 

részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  

 A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működésére vonatkozó 

adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2018. 

szeptember 11-i nevelőtestületi értekezletén elfogadta. Az elfogadást megelőzően a 

jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát gyakorolta a Szülői 

Munkaközösség és a Diákönkormányzat, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak. 

Jelen adatkezelési szabályzatot az intézmény fenntartója hagyta jóvá az intézmény iratkezelési 

szabályzatának részeként.  

Adatkezelési szabályzatunkat a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, valamint 

az igazgatói irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket szervezett formában 

tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad felvilágosítást.   

1.3.Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

1. Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, vezetőire, pedagógusaira, 

valamennyi munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

2. Módosított adatkezelési szabályzatunk a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép 

hatályba, és határozatlan időre szól. 
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3. Adatkezelési szabályzatunkat tanulói jogviszony létesítése esetén a tanuló – a kiskorú 

tanuló szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézmény adatkezelési 

tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. A tanulói adatkezelés 

időtartama a középiskolába való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb a tanulói jogviszony 

megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjed. Kivételt képez ez alól a nem 

selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az 

irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.  

4. Adatkezelési szabályzatunkat a munkaviszonyt létesítő, a munkaviszonyban álló 

munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 46.§ (1) szakasza 

szerint készült írásos tájékoztatóban tájékoztatni kell. A munkavállalók adatainak kezelése a 

jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő ötödik év december 31. napjáig 

terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő 

dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. A 

munkaviszonnyal kapcsolatos adatok – a jogszabályi előírások szerint – nem selejtezhetők. 

2.  AZ INTÉZMÉNYBEN NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖRE  

 A Közoktatás Információs Rendszerében, valamint az intézményben nyilvántartott adatok 

körét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44.§-ai rögzítik. Ezeket az 

adatokat kötelezően nyilván kell tartani az alábbiak szerint.   

 2.1 A munkavállalók adatainak kezelése  

 2.1.1 A Közoktatás Információs Rendszerében az adatkezelő a köznevelési törvény 44.§ (3) 

c-f) szakaszai, valamint a 44. § (7) bekezdésének elrendelése alapján kezeli a jogszabály által 

meghatározott alábbi munkavállalói adatokat:  

a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát,  

b) születési helyét és idejét, 

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a 

diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-

szakvizsga, PhD vagy más tudományos fokozat megszerzésének idejét,  

e) munkaköre megnevezését 

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

 g) munkavégzésének helyét,  
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h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 i) vezetői beosztását, 

 j) besorolását,  

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

 l) munkaidejének mértékét, 

 m) tartós távollétének időtartamát, 

 n) lakcímét, 

 o) elektronikus levelezési címét, 

 p)  előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 

- a szakmai gyakorlat idejét, 

  - munkaidő-kedvezményének tényét,  

- minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített 

határidejét, 

- minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját,  

- a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

- az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait 

 

2.1.2 Az intézmény kezeli a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos adatokat  

A köznevelési törvény 41.§ (2), valamint 44.§ (2) bekezdései és a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény 5. sz. mellékletében foglalt közalkalmazotti alapnyilvántartásra 

vonatkozó rendelkezések alapján a munkavállalók alábbi adatait kezeljük az intézményben: 

 a) neve, leánykori neve,   

b) születési ideje és helye, anyja neve  

c) oktatási azonosító száma, pedagógus igazolványának száma  

d) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete  

e) állampolgárság;  

f) TAJ száma, adóazonosító jele 

 g) a munkavállaló bankszámlájának száma 

 h) családi állapota, gyermekeinek születési ideje 

 i) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; e-mail címe 

 j) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen - iskolai 

végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

-  munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 
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- korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja,  

- a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, 

- a várakozási idő csökkentésével kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete, 

- a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma, 

- a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

- a munkavállaló egészségügyi alkalmassága, 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 

további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás 

és annak jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- a munkavállaló részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

- a munkavállaló részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, - a többi adat az 

érintett hozzájárulásával.  

 Jogszabályi felhatalmazás nélkül kezeli az intézmény a pedagógusok és más munkavállalók 

fényképét az iskola honlapján és kiadványaiban való felhasználás érdekében. Amennyiben az 

intézmény valamely munkavállalója ehhez nem kíván hozzájárulni, azt szóban vagy írásban 

jelezni köteles az intézmény vezetője számára.  

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai  

 2.2.1 Felvételi adatok kezelése 

Az Oktatási Hivatal kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 44. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény 

tanulói, illetőleg az intézménybe felvételüket, átvételüket kérő tanulók esetében az alábbi 

adatokat: 

 A tanuló:  

a) nevét, 

 b) nemét, 

 c) születési helyét és idejét,  

d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 



Szervezeti és Működési Szabályzat  -  Nagy Imre Általános Iskola  

130 
 

 e) oktatási azonosító számát, 

 f) anyja nevét,  

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

 h) állampolgárságát, 

 i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

 j) diákigazolványának számát, 

 k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 

 l)  jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

 p) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

 r) évfolyamát.  

 

2.2.2 A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok kezelése  

Az intézmény a köznevelési törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a tanuló 

alábbi adatait tartja nyilván:  

a) a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

 b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,  

d) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok  

a) felvételivel kapcsolatos adatok,  

b) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,  

c) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,  

d) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,  

e) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

  f) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,  

g) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,  

h) mérési azonosító,  

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:  
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- a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,  

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a tanuló diákigazolványának sorszáma,  

- a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,  

- évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,  

- a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

 f) az országos mérés-értékelés adatai.  

  

Az Nkt. 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény nyilvántartja 

azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való 

igényjogosultság (étkezési kedvezmény, ingyenes tankönyvellátására vonatkozó jogosultság, 

stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, 

amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.  

 

2.3 Az iskolai eseményeken készült fényképek kezelése   

Az intézményben szervezett iskolai és egyházi eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az 

intézmény honlapján és kiadványaiban az eseményekről fényképeket tesz közzé, amelyeken 

tanulók vagy tanulók csoportjai szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény tanulója vagy 

annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az iskola által készített 

fényképeken, azt a gondviselő és a tanuló aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni 

 

2.4 A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése  

 A tanulók, szülők személyes vagy a tanulók különleges adatai közül az iskolai 

munkaszervezés és a tanulók érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz 

kötötten kezeljük továbbá az alábbi adatokat:  

- a tanulók és a szülők e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében,  

- a tanuló esetleges speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok a 

kirándulások, projektek étkeztetésének megszervezése érdekében,  
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- a diákok felekezeti hovatartozására, megkeresztelésére vonatkozó adatok a hittan 

csoportok szervezése érdekében, 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó adatok az 

ingyenes vagy kedvezményes juttatások megállapítása érdekében. 

A szülőket beiratkozáskor, illetve a már beiratkozott tanulók szüleit az első szülői 

értekezleten, valamint az elektronikus napló útján tájékoztatjuk, hogy amennyiben az itt 

felsorolt adatok célhoz kötött kezeléséhez hozzájárulását adja, ezt aláírásával kell 

megerősítenie. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a tanuló vagy gondviselője kérheti az e 

fejezetben felsorolt személyes vagy különleges adatok kezelésének mellőzését. Ebben az 

esetben az e fejezetben ismertetett adatok kezelését a szóban forgó tanuló vonatkozásában 8 

napon belül meg kell szüntetni. Tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket továbbá, hogy az 

intézmény honlapján a „Dokumentumok” menüben megtalálható az intézmény adatkezelési 

szabályzata, valamint az iskolával jogviszonyban nem lévő személyek adatainak kezelésével 

kapcsolatos információk.  

 

2.5 Az elektronikus térfigyelő-rendszerben kezelt adatok  

 A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén elektronikus térfigyelő 

rendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) működik, amely üzemeltetője a Csepeli 

Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. A kamerarendszer adatkezelési szabályzata a hatályos 

törvények alapján működik és az üzemeltető honlapján elérhető.  

 2.5.1 A kezelt adatok köre  

Az intézményben az épületen kívüli mozgás megfigyelése kamerarendszerrel történik, amely 

során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A képfelvételeket a rendszer 

három munkanapig tárolja  

 2.5.2 Az adatkezelés célja  

A megfigyelés célja az iskola dolgozóinak, tanulóinak és az iskola területén tartózkodó 

személyek életének, testi épségének, valamint az iskola vagyontárgyainak védelme. A cél a 

jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése illetve jogsértő cselekmények megelőzése, 

valamint az ezekkel kapcsolatos felvételek bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás 

keretében felhasználásra. Az ellenőrzés nem járhat az emberi méltóság és a személyiségi 

jogok megsértésével.  
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 2.5.3 Az adatkezelés jogalapja  

Az iskola alkalmazottai és vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban illetve 

tanulói jogviszonyban álló személyek a kamerák elhelyezéséről és működéséről írásbeli 

tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához alkalmazotti vagy 

egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása 

önkéntes, ráutaló magatartással történ  

2.5.4 Adatbiztonsági intézkedések 

- A képfelvételek megtekintését szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a sugárzott 

képeket a jogosultsági körön kívül más ne láthassa 

- A tárolt felvételek visszanézésére kizárólag jogsértő cselekmények kiszűrése, és azok 

megszüntetéséhez irányuló intézkedések kezdeményezése céljából kerülhet sor. A kamerák 

által sugárzott képekről más felvevő eszközzel felvételt készíteni nem lehet.  

- A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak az adatkezelő személyének azonosítása 

után történhet. A tárolt felvételek visszanézését és mentését dokumentálni kell. A jogosultság 

indokának megszűnése után a tárolt képfelvételekhez való hozzáférést haladéktalanul meg 

kell szüntetni. 

- A felvételekről biztonsági másolat nem készül. 

- Jogsértő cselekmény észlelését a hatóságok felé azonnal jelezni kell, egyben tájékoztatni kell 

a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatása a 3. 

mellékletben leírt formanyomtatványon történjen.  

 2.5.5 Kamerák, megfigyelt területek  

Az iskola épületében 7 külső kamera van elhelyezve.   

 2.5.6 Az érintettek jogai  

Az információszabadságról szóló 2011. évi törvény 3. § 1. pontjában meghatározottak szerint 

„érintett”-nek minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Az, akinek jogát vagy jogos 

érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti a képfelvétel, illetve 

más személyes adat rögzítéséről számított három munkanapon belül jogának vagy jogos 

érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes 

adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben 

megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, 

nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, 

illetve törölni kell. A kérelmet az intézményvezetőnek kell benyújtani. Az érintett a jogainak 

megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 

jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. 

A tanuló, munkavállaló, szülő vagy az intézménybe lépő külső személy az iskola területére 

történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel kapcsolatos 

adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az iskola területén 

tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az iskola területén tartózkodó ik. A 

kamerarendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó személyek részére jól látható 

helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon ismertetőt helyeztünk el.   
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3. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDJE  

 A köznevelési törvény 44. § (14) bekezdésében meghatározottak szerint a KIR adatkezelője a 

nyilvántartott, a 44. § (5), (7) és (8) bekezdésben meghatározott adatokat továbbíthatja 

adategyeztetés céljából annak a köznevelési intézménynek, amellyel a gyermek, tanuló, 

alkalmazott, óraadó jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által 

jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ.  

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása  

Az intézmény munkavállalóinak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási 

szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

3.2 A tanulók adatainak továbbítása  

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést a Köznevelési törvény (a továbbiakban: Nkt.) 44. § (6)–(6b) és (9) bekezdései 

rögzítik. Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:  

A tanulók adatai az Nkt. 41. § (5)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint – a személyes 

adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók:  

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, a közneveléssel összefüggő igazgatási 

tevékenységet végző államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi 

adat,  

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 

igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményei és az intézmény között  

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új 

iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,  

d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat,  

e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához ,középfokú  

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintettközépfokú  intézményhez és vissza;  

f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából az alábbi adatok: 

- a tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- 

és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,  
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g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a tanuló neve, születési helye és 

ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes 

képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával 

kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából  

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,  

f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,  

g) bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok 

nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a középfokú felvételi kérelmeket 

nyilvántartó szervezethez,  

4. AZ ADATKEZELÉSSEL FOGLALKOZÓ MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉNEK ÉS 

FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA  

 Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az 

intézmény vezetője a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében 

intézményvezető-helyetteseit, erre kijelölt pedagógusokat, és az iskolatitkárt hatalmazza meg.   

 A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat aziskola 

intézményvezetője személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével 

látja el.  

 Az intézményvezető személyes feladatai:  

-  a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,  

- - a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,  

-  a 2.2.2 fejezet e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és 

tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, 

a szakmai ellenőrzés végzőjének.  

 Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.  

Intézményvezető-helyettesek:  

-  a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2.2 fejezet e), f) 

szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért, 

-  a 2.2.2 fejezet e), f) szakaszaiban szereplő adattovábbításért.  

 Iskolatitkár:  

-  tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezetben meghatározottak szerint,  

-  a pedagógusok és más munkavállalók adatainak kezelése a 2.1. fejezetben 

meghatározottak szerint  

-  a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2.2 e) szakasza szerint, 
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-  adatok továbbítása a 2.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben  

-  az adatvédelmi tisztviselő feladatkörének ellátása, az adatkezeléssel kapcsolatos 

tájékoztatás, problémakezelés  

 Osztályfőnökök:  

-  a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom 

és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen 

belül, a szülőnek,  

-  a 2.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés 

napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.  

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 

-  a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplő adatok,  

-  a 2.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adattovábbítás.  

 Munkavédelmi felelős: 

-  2.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok 

jogszabályban előírt továbbítása.  

5. AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA  

 5.1 Az adatkezelés általános módszerei  

 Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

-  nyomtatott irat,  

-  elektronikus adat, 

-  elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat, 

-  az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.  

 Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes rendszerrel is 

vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.  

 5.2 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése  

 5.2.1 Személyi iratok  

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  
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 A személyi iratok köre az alábbi:  

-  a munkavállaló személyi anyaga,  

-  a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat.1  

-  a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok),  

-  a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos iratok és adatok,  

-  a munkavállaló bankszámlájának száma 

- a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok.  

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

- a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,  

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

- bíróság vagy más hatóság döntése, 

- jogszabályi rendelkezés.  

 5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:  

- az intézmény vezetője és helyettesei, 

- az  iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója, valamint adatvédelmi tisztviselő  

- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (revizor, stb.),  

- saját kérésére az érintett munkavállaló.  

 5.2.4 A személyi iratok védelme  

 A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:  

-  az intézmény igazgatója  

- az adatok kezelését végző iskolatitkár.  

 A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 

érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket 

(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.  
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 5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása   

A munkaviszony létesítésekor az intézmény vezetője az iskolatitkárral együtt gondoskodik a 

munkavállaló személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1. fejezetben felsoroltakon kívül más 

anyag nem tárolható. Lásd a Munka törvénykönyve 46.§ (1) szakaszát. A személyi anyagot 

tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként 

kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.  

 A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. A számítógéppel vezetett 

munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:  

-  a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor, 

- a munkaviszony megszűnésekor,  

- ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.  

 A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles 

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok 

átvezetéséről. A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény 

vezetője a felelős. Utasításai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag 

karbantartását az iskolatitkárok végzik.  

 5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése  

 5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme  

 A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek:  

- az intézmény vezetője 

- az intézményvezető-helyettesek 

- az osztályfőnök  

- az iskolatitkár.  

  

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.  
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5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása   

 A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi 

adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A 

diákok személyi adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. 

Kivételt képeznek azok a személyes vagy különleges adatok, amelyeknek a tanuló vagy az 

intézmény érdekében történő intézményi kezeléséhez a szülő írásban hozzájárult.  

A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

- összesített tanulói nyilvántartás, 

- törzskönyvek,  

-  bizonyítványok,  

- beírási napló,  

-  osztálynaplóka  diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.  

5.3.3. Az összesített tanulói nyilvántartás  

 Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges 

adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása 

céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:  

- a tanuló neve, osztálya,  

- a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma,  

- születési helye és ideje, anyja neve,  

- állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma,  

- a tanuló általános iskolájának megnevezése.  

 A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás 

minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban 

digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan 

pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy 

az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett 

tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.  

 A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles 

tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  
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 5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések 

 Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e 

szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, 

vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A 

tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott 

személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű 

(szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan 

tilos. (Lásd a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 60/A. § előírásait.)  

 

5.5 Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje  

5.5.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására  

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt is.  

A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult 

megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben 

továbbították.   

A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy 

döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.  

Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője vagy az intézménnyel jogviszonyban 

nem álló személy számára, akinek adatait kezeli az intézmény, kérésére az adatvédelmi 

tisztviselő tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó 

által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 

arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény 

igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában 

köteles megadni a tájékoztatást.  
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5.5.2 Az érintett személyek tiltakozási joga  

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha : 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el;  

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  

Az intézmény igazgatója - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és 

adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az 

ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz 

fordulhat.  

 5.5.3 Tájékoztatás az intézményi adatkezelés szabályairól  

Az intézmény honlapjának „Dokumentumok” menüpontjában megtekinthető az intézményi 

adatkezelés szabályairól szóló tájékoztató anyagok. Itt olvasható jelen adatkezelési szabályzat 

is. Az iskolai honlapon történő tájékoztatók kitérnek az intézményi adatkezelés azon eseteire 

is, amikor az adatkezeléssel érintett személy nincs jogviszonyban az intézménnyel, azaz 

személyes adatainak esetleges kezeléséhez jogszabály nem nyújthat felhatalmazást az 

intézmény számára.  

Az Adatkezelés menüben az intézmény megjelenteti az alábbi adatkezelési tájékoztatókat:  

-  az e-napló belépési adatainak kezelési szabályai  

-  a meghirdetett pályázatokra beérkező önéletrajzok kezelésének szabályai  

-  a kérés nélkül az intézmény részére küldött önéletrajzok kezelési szabályai  

-  az elektronikus üzenetküldés során kezelt adatok kezelési szabályai A fenti 

dokumentumok mindegyikében közöljük az intézmény adatvédelmi tisztviselőjének 

nevét és elérhetőségeit.   
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 5.5.4. A bírósági jogérvényesítés lehetősége  

 Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el.    

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény iratkezelési szabályzatának 1. sz. mellékletét 

képezi. Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban 

meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének beszerzésével és a 

fenntartó jóváhagyásával.  

  

  

Budapest, 2020. 08. 29. 

  

Fodor Annamária  

 intézményvezető 
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