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Bevezető 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a 

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

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

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

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

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

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

Szabályozza a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működésének rendjét.  

Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és 

betartatásával biztosítsa az intézmény jogszerű működését.  

 

1. Az intézmény alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az 

alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: 

1.1. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye 

1.2. Tankerület megnevezése: Gyulai Tankerületi Központ 

1.3. OM azonosító: 028292 

1.4.Nyílvántartási száma:  

1.5. Az intézmény nyilvántartásba vételének dátuma: 2017.01.01. 

1.6. Az intézményt létesítő szakmai alapdokumentum kelte: 2017.09.01. 

 

2. Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata 

 

1. Megnevezései: 

1.1. Hivatalos neve: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2. Feladat ellátási helyei: 

           2.1. Székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy utca 19-21. 

2.1.1. telephelye: 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 13-17. 

2.1.2. telephelye: 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11. 

 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve: Gyulai Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19 

3.6. Illetékes tankerület: Gyulai Tankerületi Központ 

3.7. A fenntartó képviseletére jogosult személy: Teleki-Szávai Krisztina 

 

4. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 
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5. OM azonosító: 028292 

 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. 5520 Szeghalom, Tildy utca 19-21. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2. felső tagozat 

6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 

pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos) 

6.1.1.4. integrációs felkészítés 

6.1.1.5. képességkibontakoztató felkészítés 

6.1.1.6. utazó gyógypedagógiai hálózat 

  sajátos nevelési igényű tanulók szegregált ellátása 

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás 

 6.1.2.1. napköziotthonos ellátás, tanulószoba 

6.1.3. iskola maximális létszáma: 432 fő 

 

6.2. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 13-17. 

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.2.1.2. alsó tagozat 

6.2.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 

pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos) 

6.2.1.4. integrációs felkészítés 

6.2.1.5. képesség-kibontakoztató felkészítés 

 sajátos nevelési igényű tanulók szegregált ellátása 

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás 

 6.2.2.1. napköziotthonos ellátás 

6.2.3. iskola maximális létszáma: 432 fő 

6.2.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

  

 

6.3. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11. 

6.3.1. alapfokú művészetoktatás 

6.3.1.1. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, zongora tanszak) (új 

tanszakok: billentyűs tanszak, fafúvós tanszak) 

6.3.1.2. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: társastánc tanszak) (új tanszakok: 

társastánc tanszak) 

6.3.1.3. képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika 

tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, 

szobrászat és kerámia tanszak) 

6.3.1.4. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: 

színjáték tanszak) 

6.3.1.5. zeneművészeti ág: 12 évfolyam (előképző: 1-2. évfolyam; alapfok: 1-6. 

évfolyam; továbbképző: 7-10. évfolyam) 

táncművészeti ág: 12 évfolyam (előképző: 1-2. évfolyam; alapfok: 1-6. évfolyam; 

továbbképző: 7-10. évfolyam) 
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képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam (előképző: 1-2. évfolyam; alapfok: 1-6. 

évfolyam; továbbképző: 7-10. évfolyam) 

szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam (előképző: 1-2. évfolyam; alapfok: 1-6. 

évfolyam; továbbképző: 7-10. évfolyam) 

6.3.2. iskola maximális létszáma: 250 fő 

 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 5520 Szeghalom, Tildy utca 19-21. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 992/4 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2632 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.5.  maximális létszáma: 432 fő 

7.1.6. Működtető neve: Gyulai Tankerületi Központ 

           7.1.7. Működtető székhelye: 5700, Gyula, Ady Endre utca 19 

 

7.2. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 13-17. 

7.2.1. Helyrajzi száma: 472 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 2632 nm 

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.2.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

7.2.5. maximális létszáma: 432 fő 

7.2.6. Működtető neve: Gyulai Tankerületi Központ 

7.2.7. Működtető székhelye: 5700, Gyula, Ady Endre utca 19 

 

 7.3. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11. 

7.3.1. Helyrajzi száma: 472 

7.3.2. Hasznos alapterülete: 1006 nm 

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.3.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

7.3.5. maximális létszáma: 250 fő 

7.3.5. Működtető neve: Gyulai Tankerületi Központ 

7.3.6. Működtető székhelye: 5700, Gyula, Ady Endre utca 19 

 

 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

3. Az SZMSZ célja 

 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének 

garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.  

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. 
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4. Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya 

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

intézménnyel kapcsolatban álló személyekre. Az SZMSZ visszavonásig érvényes. A Szervezeti és 

Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.  

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak: 

1. szülői szervezet 

2. diákönkormányzat 

3. Intézményi Tanács 

Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges! 

5. Az SZMSZ elkészítését meghatározó előírások 

 

 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, 

 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, 

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

           köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet), 

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

javascript:njtDocument('158958.237573');
javascript:njtDocument('149257.218573');
javascript:njtDocument('154929.229241');
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          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, 

 A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjét a 

10/2005.(IV.12.) Eü.M 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. 

6. Az intézmény szervezet 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Igazgatói tanács 

Közalkalmazotti Tanács 
Iskolatitkárság 

 Intézményi Tanács 

 

Szülői közösség 

 

 

Intézményvezető 

Diákönkormányzat 

 

Iskolai könyvtár 

 

 Gyermek és ifjúságvédő 

Alsó tagozat Felső tagozat 

 

Alapfokú Művészeti 

Iskola, fejlesztés, 

gyógypedagógia  

 

 
TANTESTÜLET 

 

Technikai dolgozók 

 

 

Intézményvezető 

helyettes I. 

Intézményvezető 

helyettes II. 

Intézményvezető 

helyettes III 

Vezetői Tanács 
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6.2. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

6.2.1. Az intézményvezetés 

 Az iskola vezetője az igazgató, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.  

 Az igazgató közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettesek, az iskolatitkárság, a gyermek-és 

ifjúságvédő, a könyvtáros tanár és a technikai dolgozók munkáját.  

 Kapcsolatot tart az intézményi tanáccsal, a közalkalmazotti tanáccsal, a szakszervezetekkel, 

a diákönkormányzattal, a szülői közösséggel, illetve biztosítja a működésük feltételeit.  

 Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek. 

 Az igazgatótanács 

Operatív ügyekben az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely 

a más testület elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az intézményvezető 

által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működik. 

Elnöke az intézményvezető. 

Az igazgatótanács tagjai: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes I. 

 intézményvezető-helyettes II.        

 intézményvezető-helyettes III.   

 

Az igazgatótanács hetente munkaértekezletet tart. 

A vezetői testület 

 

 Élén az intézményvezető áll, tagjai az intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-

vezetők, DÖK működését segítő tanár. 

 Előkészíti az Igazgatótanács elé kerülő és az érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre 

váró feladatokat, gondoskodik az igazgatótanács döntésének, állásfoglalásának 

végrehajtásához szükséges intézkedések kidolgozásáról, koordinálja az integrációs 

szándékokat, információt közvetít a napi működésben. 

 Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a 

szülői szervezet választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével.  

 A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az 

intézményvezető felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét 

megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, 

amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 
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6.2.2.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 évente egy alkalommal alakuló értekezletet, évente 

egy alkalommal tanévnyitó értekezletet, évente két alkalommal beszámoló értekezletet, évente két 

alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. Az 

összevont értekezleteket az igazgató vezeti. A nevelőtestület telephelyenként havonta 

munkaértekezletet tart, amelyet az igazgatóhelyettesek vezetnek. 

6.2.3.Szakmai munkaközösségek 

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

feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában öt munkaközösség működik. A 

munkaközösségek havonta egy alkalommal értekezletet tartanak. A munkaközösség vezetők  az 

igazgatóval, az alsós munkaközösség vezetők az I. intézményvezető helyettessel, a  felsős 

munkaközösség és idegen nyelvi vezetők a II. intézményvezető helyettessel tartják a kapcsolatot. 

A munkaközösség neve Munkaközösség vezetők 

1.Alsós humán szakmai közösség Vassné Szivos Ilona 

2.Alsós reál szakmai közösség Árvai Gyöngyike Katalin 

3.Felsős humán szakmai közösség Pákozdi Gábor 

4. Felsős reál szakmai közösség Tóth Imréné 

5.Idegen nyelvi szakmai közösség Koczó Zsuzsanna 

 

Intézményen belüli elhelyezkedésüket a szervezeti felépítést bemutató ábra tartalmazza. 

6.2.4.Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

 Iskolatitkárok 

 Rendszergazda 

 Pedagógiai asszisztensek 

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola 

szervezeti ábrája mutatja. 

6.2.5. Diákönkormányzat 

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 
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intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az 

igazgatóval tartja a kapcsolatot. 

6.2.6. 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, az SZMK-val pedig az igazgató.  

 

A szülői szervezet szótöbbséggel dönt: 

 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról 

Kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa el a szülők 

képviseletét az iskolaszékben, kollégiumi székben. 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai 

munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást 

kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője 

tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

6.2.7. Intézményi Tanács 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény –2012. szeptember 1-től hatályos –73. §(3) 

bekezdése a következőkről rendelkezik:  

Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az 

iskolai diákönkormányzat, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, az intézmény 

székhelye szerinti történelmi egyház, azonos számú képviselőt delegálhat az intézményi tanácsba. Az 

intézményfenntartó 1 főt delegálhat az intézményi tanácsba. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 2013. évi CXXXVII. törvény 5. § (1) bekezdése által megállapított 73. §. (4) szakasza 

alapján Az intézményi tanács jogállása: Az intézményi tanács jogi személy, melyről az Oktatási 

Hivatal közhitelesnek minősülő hatósági nyilvántartást vezet. 

Tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat 

ellátására.  

 Az intézményi tanács ügyrend alapján működik, melyet az intézményi tanács készíti el, valamint 

fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást 

követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak (OH) jóváhagyásra.   

Ügyrendjének az Oktatási Hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot az 

Oktatási Hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba.   

Az intézményi tanács székhelye azonos az intézmény székhelyével.  

Az intézményi tanács elnöke csak az lehet, aki – életvitelszerűen – az intézmény székhelyének 

településén lakik.  Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény 

működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját 

megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. A nemzeti köznevelési törvény 73. §(6) bekezdése 

alapján, az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. (A már 

meglévő iskolai alapítványok működését nem érinti!) 
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 Az intézményi tanács döntési joga:   

 működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról, 

 továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi 

tanácsra átruházza.  

Az intézményi tanács véleményt nyilvánítási joga:   

 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben (elsősorban a szakmai munka 

vonatkozásában, melyet konkretizálni lehet a szervezeti és működési szabályzatban)   

Az iskolaszék, annak hiányában a szülői szervezet kikéri az intézményi tanács álláspontját arról a 

legmagasabb összegről, amelyet az iskola által szervezett nem kötelező programoknál a tanulóktól 

kérhet.  

 Az iskolában folyó fakultatív hit-és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához.  

 Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét: 

 a pedagógiai program,  

 a szervezeti és működési szabályzat, 

 a házirend,  

 az éves iskolai munkaterv elfogadása, 

 a köznevelési szerződés megkötése előtt.  

A nevelőtestületet össze kell hívni, ha az intézményi tanács kezdeményezi.  

Az intézményi tanácshoz címzett, érkezett leveleket felbontás nélkül továbbítani kell az intézményi 

tanácshoz.  

Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.  

Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az intézmény igazgatója a felelős.  

Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviselik az 

intézménnyel való kapcsolattartás során.  

Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola működéséről. 

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

meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának 

hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet. Az 

intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat 

vezetősége valamint az iskolaszék vezetője részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az 

intézmény vezetője és helyettese évente három alkalommal (tanév elején, I. félév végén és a tanév 

szorgalmi időszakának végén) hívnak össze.  

Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről 

szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka 

értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről.  

Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület 

értekezleteire is meghívható.  
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Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves 

iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza 

meg.  

6.2.8. Technikai dolgozók 

A technikai dolgozók irányítása közvetlenül az intézményvezető feladata, melyet az 

intézményvezető helyettesekre átruházhat. A technikai dolgozók a szakszervezeteken és a 

Közalkalmazotti Tanácson keresztül érvényesítheti jogait. 

 

6.3. A belső kapcsolattartás rendje 

 

6.3.1.Vezetők kapcsolattartása 

 

Az igazgatótanács és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás: 

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; 

 a heti rendszerességgel megtartott igazgatótanácsi értekezleteken; 

 szükség szerint megtartott  vezetői testület értekezletein; 

 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetőtestületi és kibővített 

vezetőtestületi megbeszéléseken; 

 az igazgató és az igazgatóhelyettesek munkanapokon történő meghatározott rend szerinti 

benntartózkodása során; 

 az igazgató, vagy az igazgatóhelyettesek részvételével zajló szakmai munkaközösségek 

munkamegbeszélésein; 

 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.  

A felsoroltakon kívül a vezetői testület a telephelyek pedagógusaival a munkatervben 

meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. A telephelyi munkaértekezletek 

biztosítják a rendszeres információcserét az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, az 

osztályfőnökök és pedagógusok között. Ugyanakkor biztosítják az egyes munkaközösségek és 

osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, információcseréjét is. Intézményen belül a 

kapcsolattartás alakításában fontos elem a feladat és hatáskörök tisztázása, a munkakapcsolatok 

fenntartása, a rendszeres vezetői megbeszélések, munkaközösségi foglalkozások,  

 Havi rendszerességgel telephelyi munkaértekezleteken nyílik mód és lehetőség az adott 

iskolatelep sajátosságaiból eredő problémák megvitatására. 

 A telephelyek közötti kapcsolattartást, az egységes szemléletformálást az igazgatóhelyettesek 

biztosítják.  

 

6.3.2.Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás 

A szakmai munkaközösségek, az osztályfőnökök, az osztályban tanító tanárok közössége 

folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a diákönkormányzattal. A kapcsolattartás a 

tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, osztály- és iskolai programok, osztálygyűlések, 
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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. 

A szakmai munkaközösség dönt 

 

 működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról 

 

Véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, 

javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. 

 

 a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

 az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, 

tankönyvek, 

 segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához, 

 a felvételi követelmények meghatározásához, 

 a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni. 

 A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt 

vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség - az SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató 

munkájának szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai 

munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg. 

Az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre.  

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének 

kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

 

6.3.3.Szülőkkel való kapcsolattartás 

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

iskolai rendezvényeken 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 intézményi Szülői Munka Közösség- gel.(SZMK)  

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa 

tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – heti egy alkalommal tart 

fogadóórát. A szülői szervezetek részt vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli programok 

megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot 

végrehajtó pedagógus közösséggel. A munkaközösségek a pedagógusok munkájának megismerése 

és segítése érdekében a szülők számára bemutatóórákat tarthatnak. A kapcsolattartás formái: 

 iskolanyitogató (leendő elsősök részére) ; 

 szülői értekezletek;  

 családi nap;  

 szülői fórumok;  

 fogadó órák;  

 iskolai rendezvények;  

 nyílt napok; 
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 projekt nap/hét; 

 kirándulások, túrák; 

 tájékoztató füzet; 

 iskolai honlap; 

 iskolai közösségi oldal; 

 

6.3.4.Diákönkormányzattal való kapcsolattartás 

Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse elsősorban a 

diákmozgalmat segítő tanár, aki minden DÖK vezetőségi ülésen és a közgyűléseken részt vesz. Az 

intézményvezető tanévenként két alkalommal (a tanév indításakor, illetve a második félév során) a 

Diákközgyűlés értekezletein beszámol az iskola vezetősége által hozott fontosabb, tanulókat érintő 

intézkedésekről, illetve tájékozódik a diákönkormányzat munkájáról. A diákönkormányzat vezetője 

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

összehívását kezdeményezze. Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a diákönkormányzat 

képviselői meghívást kapnak. A Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása 

az iskolai és a DÖK között létrejött Együttműködési Megállapodás szerint történik. A DÖK saját 

szabályzat és éves munkaterv alapján működik, és véleményezi a törvényben meghatározott iskolai 

dokumentumokat. 

6.3.5. Az intézmény alapítványával való kapcsolattartás 

 

Az iskola pedagógusai saját alapítványt hoztak létre a „Holnap Iskolájáért”névvel. Az alapítvány 

kuratóriumának elnöke a mindenkori intézményvezető, tagjai a tantestületből választott képviselők. 

Az alapítvány támogatja a tanulók versenyeztetését, lehetőségeihez mérten hozzájárul az oktatást 

segítő eszközök beszerzéséhez, a tanulóbarát környezet alakításához és a tehetséges tanulók 

jutalmazásához. 

 

7. Az intézmény irányítása 

 

7.1. Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás 

 7.7 pont tartalmazza. 

 

7.1.1.Igazgató 

 

Az iskola igazgatója gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka törvénykönyvében és a 

közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört, és ellátja az ezzel összefüggő feladatokat. 

Jogköreit a Gyulai Tankerületi Központ SZMSZ VII. fejezete határozza meg. 

 Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes szervezete. 

Az intézményvezető gyakorolja az utasítási és ellenőrzési, valamint a jogszabályban és a Gyulai 

Tankerületi Központ SZMSZ-ben ráruházott munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény 

közalkalmazottai felett. Munkáltatói jogai kiterjednek különösen  

a) a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírásainak kiadására, 
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b) a köznevelési intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos- a tankerületi igazgató 

kizárólagos hatáskörébe nem tartozó- jognyilatkozatok megtételére, igazolások kiadására,  

c) a munkaidő-beosztás (munkarend) megállapítására, 

d) a napi feladatok meghatározására, 

e) a munkahelyen való benntartózkodás elrendelésére, illetve a munkahelyen kívül történő 

munkavégzés engedélyezésére,  

f) a munkaközi szünet, a napi pihenőidő, a heti pihenőnap, a heti pihenőidő engedélyezésére, 

g) a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, az ügyelet, és a készenlét elrendelésére, 

h) a szabadság kiadására, engedélyezésére, fizetés nélküli szabadság engedélyezésére,  

A köznevelési intézmény vezetője- az intézmény részére megállapított éves költségvetési keretek 

betartásával – javaslatot tesz a kötelezettségvállalással járó munkáltatói döntések meghozatalára, 

különösen: 

a) közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

létesítésére, megszüntetésére,  

b) az intézményvezető kivételével a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás adására, 

visszavonására,  

c) a foglalkoztatottak kitüntetésére,  

d) a nyugdíjas korúak továbbfoglalkoztatására, 

e) az óraadói tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére, 

f) a köznevelési intézményben foglalkoztatottak jutalmazására, kereset-kiegészítésének 

megállapítására,  

g) pótlékok differenciálására. 

A köznevelési intézmény vezetője felel a munka- é pihenőidő nyilvántartásának vezetéséért. 

Az intézményvezető különösen: 

a) a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakmailag önálló 

köznevelési intézményt, felelős a köznevelési intézménypedagógiai és adminisztratív 

feladatainak ellátásáért, 

b) dönt miden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos 

ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más szerv, vagy személy hatáskörébe, és ami az 

intézményjogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik, 

c) felel a házirendben rögzített keretek között a köznevelési intézmény működésével 

összefüggésben az intézményen belüli programok zavartalanságáért, a tanulók és 

alkalmazottak biztonságáért, amennyiben az érintett program megrendezésére az 

egyetértésével kerül sor, 
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d) szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a 

szakmai követelmények teljesülését, 

e) gondoskodik a köznevelési intézmény alapdokumentumainak (pedagógiai program, 

szervezeti és működési szabályzat, házirend, éves munkaterv) előkészítéséről, jóváhagyja a 

köznevelési intézmény pedagógiai programját, szükség esetén gondoskodik a fenntartó 

beleegyezésnek beszerzéséről, 

f) előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézményben 

foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait,  

g) a tankerületi igazgatónál kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

biztosításához szükséges- az intézkedési jogkörén kívül eső- intézkedések megtételét, 

h) sz Nkt. 69. §-ában meghatározott feladatainak végrehajtása során intézkedést kezdeményez a 

tankerület igazgatónál, ha a köznevelési intézmény rendeltetésszerű működéséhez olyan 

döntésre, intézkedésre van szükség, amely nem tartozik a feladatkörébe, 

i) felel azért, hogy az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében, illetve a 

köznevelési információs rendszerben meghatározottak szerint pontosan elkészüljenek az 

adatszolgáltatások, illetve a fenntartói intézkedés szerint az intézmény tevékenységéről 

készített átfogó beszámoló, 

j) évente, illetve a Központ által elrendelt esetekben adatot szolgáltat, a Tankerületi Központ 

beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, 

k) a tankerületi igazgató által meghatározott rendben adatot szolgáltat, és minden év június 30-

ig írásos beszámolót készít a tankerület igazgató részére a köznevelési intézmény 

tevékenységéről, 

l) véleményezi a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó- a köznevelési intézményt, illetve az 

intézmény közalkalmazottját érintő- döntést, amelyre vonatkozóan javaslattételi jogkörrel 

rendelkezik, 

m) teljesíti a tankerületi igazgató által kért adatszolgáltatást (jogszabály által rendszeresített 

nyilvántartásban kötelezően szereplő adat az intézményvezetőtől akkor kérhető, ha az adat 

pontosítását, illetve, ha a hiányzó adat pótlását célozza). 

Az intézményvezető nem utasítható azokban az ügyekben, illetve feladatkörökben, amelyeket 

jogszabály határoz meg számára. 

A köznevelési intézményben a helyettesítés rendjéről és részletes szabályozásáról a köznevelési 

intézmény szervezeti és működési szabályzata és a közalkalmazott, illetve a munkavállaló 

munkaköri leírása rendelkezik. 

Az intézményvezető az Nkt.-ban és a Vhr.-ben, valamint a gyulai Tankerületi Központ Szervezeti 

és működési szabályzatában meghatározott feladat –és hatáskörében gyakorolja a kiadmányozási 

jogot, különösen sz intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással 

összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében. A 

jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára 
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átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható. A köznevelési intézmény 

szervezeti és működési szabályzata határozza meg a vezetők közötti feladatmegosztást, valamint a 

kiadmányozási rendet. 

A köznevelési intézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményvezető 

jogosult. 

 

7.1.2. Igazgatóhelyettes I.  

Az általános nevelési és tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesi hatás- és jogkörrel, valamint 

feladatokkal megbízott helyettese az igazgatónak.  

Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak megvalósításában.  

Felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásban. 

Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról.  

Általános igazgatóhelyettesi feladatai mellett felügyeli az iskola alsó tagozatának munkáját is. 

Hatáskörébe tartoznak: 

 Alsó tagozat  

Jogköre: 

 A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása. 

 Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint utalványozási és 

más teljesítési kötelezettség esetén.  

 A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának 

előkészítése. 

 Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, 

kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. 

 A hirdetések ellenőrzése, az iskolarádió üzemeltetése. 

 Az igazgató hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) esetén az igazgató 

helyettesítése.  

 Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.    

 Feladatai: 

 Megszervezi, valamint részt vesz a különbözeti, az osztályozó és javító-pótló vizsgák 

szervezésében. 

 Igény esetén gondoskodik a hit - és vallásoktatás megszervezéséről. 

 Folyamatosan ellátja az osztályfőnököket a munkájukhoz szükséges információkkal és 

dokumentumokkal. 

 Felügyeli a munkaközösségek munkáját. 
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 Az osztálytanítók számára óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez. 

 Előkészíti az iskolai munkatervet és aktualizálja a havi munkaterveket.   

 Előkészíti az intézményi statisztikákat.  

 Gondoskodik a tantárgyfelosztás előkészítéséről.  

 Irányítja az órarend elkészítését és év közben történő karbantartását. 

 Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról. 

 Elkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a pedagógusok továbbképzési 

tervét, és gondoskodik annak megvalósításáról. 

 Az iskolai diákfegyelmi bizottság tagjaként aktívan közreműködik  a bizottság munkájában. 

 Figyelemmel kíséri a törvényi változásokat és az iskolára vonatkozó rendelkezéseket, és 

erről nyilvántartást vezet.  

 Kapcsolatot tart az óvodákkal. 

 Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek teljesítését. 

 Két havonta ellenőrzi a területéhez tartozó tanórán kívüli foglalkozások megtartását és a 

naplóvezetést. 

 Az iskolai adminisztrációs rendszert napi szinten használja, javaslatot tesz azok korrekcióira, 

használatára. 

  Ellenőrzi az ügyeleti, a tanórai és ebédeltetés rendjét, fegyelmét. Szükség szerint javaslatot 

tesz a módosítások megtételére. 

 Hatásköréből eredően közreműködik a munkaidő elszámolások hatékony és törvényes 

kivitelezésében. 

 Együttműködik a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 

 A helyettesítési naplóban, a területéhez tartozó helyettesítéseket rögzíti és ellenőrzi. 

 Ellenőrzi a „Házirend” betartását, és felelős az abban foglaltak végrehajtásáért. 

 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, 

valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a 

pedagógusok adminisztratív tevékenységét. 

 Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak 

megvalósulását.  

 Gondoskodik a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről. 

 Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről. 

 Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezletek, szülői 

fogadóórák stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról. 

 Felelős az iskolai ünnepségek (a ballagás, tanévnyitó és a tanévzáró) és megemlékezések 

színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért. 

 Kapcsolatot tart a védőnői szolgálattal és szervezi a szűrővizsgálatokat 

 Szervezi az iskolatelep gyógyszerellátását, mentőládák feltöltését. 

 Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal. 

 Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében. Havonta összehívja 

és vezeti az ún. telepi értekezleteket. Aktívan közreműködik a kéthavonként megtartásra 

kerülő nevelőtestületi értekezletek szervezésében, lebonyolításában.  

 Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását. 
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Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat. 

 Ellátja az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos szervezési és 

adatszolgáltatási feladatokat.( Differ, kompetencia mérés)  

 Irányítja az országos, a megyei szintű és a helyi versenyekre való felkészülést, szervezi a 

versenyeken való tanulói részvételt.  

 Irányítja a szakterületén működő korrepetálások, egyéni foglalkozások, szakkörök tartalmi 

munkáját.  

 Kihasználja az intézményi jelzőrend adottságait.(GYIV felelős- Családsegítő- Gyámügy) 

 Óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez. 

 Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről. 

 Gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelő mérések megszervezéséről, 

kivitelezéséről. Az eredmények függvényében rövid - és hosszú távú intézkedési terveket 

készít az érintett munkaközösségek bevonásával.  

 Évente két alkalommal (félév és év vége!) beszámol a mérési eredményekről. 

 Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  

 Irányítja a tanmenetek kidolgozását és tartalmilag ellenőrzi a területéhez tartozó 

tantárgyakét. 

 Nyilvántartja a tornaterem és a sportpálya használatát.  

 Szervezi a gyógytestneveléssel és a könnyített testneveléssel kapcsolatos tevékenységet. 

 Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását. 

 Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat. 

 Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  

 A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges tájékoztatásokat 

és intézkedéseket megteszi.   

 Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó 

adatszolgáltatásról. 

 Vezeti és aktívan részt vesz a selejtezési bizottság munkájában. 

 Felelős az iskolai kártérítési ügyek intézéséért. 

 Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről. 

 Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért (körözvények, hirdetések, 

iskolarádió stb.). 

 Biztosítja az iskolarádió működési feltételeit. 

 Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az 

igazgatót folyamatosan tájékoztatja.   
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Szervezeti és Működési Szabályzat  

 A Kréta rendszer működtetésében részt vesz, újításokra javaslatot tesz, ellenőrzi a 

pedagógusok tevékenységét az elektronikus naplóban. 

 Ügyeleti feladatokat is ellát. 

7.1.3. Igazgatóhelyettes II.  

Az általános nevelési és tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesi hatás- és jogkörrel, valamint 

feladatokkal megbízott helyettese az igazgatónak.  

Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak megvalósításában.  

Felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásban. 

Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról.  

Általános igazgatóhelyettesi feladatai mellett felügyeli felső tagozat zavartalan működését. 

Hatáskörébe tartoznak: 

 Felső tagozat 

Jogköre: 

 A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása. 

 Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint utalványozási és 

más teljesítési kötelezettség esetén.  

 A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának irányítása. 

 Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, 

kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. 

 Javaslattétel a Diákönkormányzat számára biztosított anyagi források felhasználására. 

 A hirdetések ellenőrzése, az iskolarádió üzemeltetése. 

 A gyakornoki rendszer működtetése. 

 A rendszergazda iskolatelepen végzett munkájának irányítása- koordinálása. 

 Minőségbiztosítási tevékenységek irányítása 

 Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.    

 Feladatai: 

 Megszervezi, valamint részt vesz a különbözeti, az osztályozó és javító-pótló vizsgák 

szervezésében. 

 Igény esetén gondoskodik a hit - és vallásoktatás megszervezéséről. 

 Folyamatosan ellátja az osztályfőnököket a munkájukhoz szükséges információkkal és 

dokumentumokkal. 

 Felügyeli a munkaközösségek munkáját. 

 Az osztálytanítók számára óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez. 
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Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Előkészíti az iskolai munkatervet és aktualizálja a havi munkaterveket.   

 Előkészíti az intézményi statisztikát.  

 Gondoskodik a tantárgyfelosztás előkészítéséről.  

 Irányítja az órarend elkészítését és év közben történő karbantartását. 

 Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról.  

 Elkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzési tervét, és 

gondoskodik annak megvalósításáról. 

 Az iskolai diákfegyelmi bizottság elnökeként/tagjaként irányítja a bizottság munkáját. 

 Szervezi az általános iskolai tanulók beiskolázását.  

 Figyelemmel kíséri a törvényi változásokat és az iskolára vonatkozó rendelkezéseket. 

 Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek teljesítését. 

 Két havonta ellenőrzi a területéhez tartozó tanórán kívüli foglalkozások megtartását és a 

naplóvezetést. 

 Az iskolai adminisztrációs rendszert napi szinten használja, javaslatot tesz azok korrekcióira, 

használatára. 

  Ellenőrzi az ügyeleti, a tanórai és ebédeltetés rendjét, fegyelmét. Szükség szerint javaslatot 

tesz a módosítások megtételére. 

 Hatásköréből eredően közreműködik a munkaidő elszámolások hatékony és törvényes 

kivitelezésében. 

 Együttműködik a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 

 A helyettesítési naplóban, a területéhez tartozó helyettesítéseket rögzíti és ellenőrzi. 

 Együttműködik a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 

 Kihasználja az intézményi jelzőrend adottságait.(GYIV felelős- Családsegítő- Gyámügy) 

 Ellenőrzi a „Házirend” betartását, és felelős az abban foglaltak végrehajtásáért. 

 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, 

valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a 

pedagógusok adminisztratív tevékenységét. 

 Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak 

megvalósulását.  

 Gondoskodik a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről. 

 Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről. 

 Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezletek, szülői 

fogadóórák stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról. 

 Felelős az iskolai ünnepségek (a ballagás, tanévnyitó és a tanévzáró) és megemlékezések 

színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért 

 Kapcsolatot tart a védőnői szolgálattal és szervezi a szűrővizsgálatokat. 

 Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal. 
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Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Szervezi az iskolatelep gyógyszerellátását, mentőládák feltöltését. 

 Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében. Havonta összehívja 

és vezeti az ún. telepi értekezleteket. Aktívan közreműködik a kéthavonként megtartásra 

kerülő nevelőtestületi értekezletek szervezésében, lebonyolításában.  

 Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását. 

 Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat. 

 Ellátja az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos szervezési és 

adatszolgáltatási feladatokat.( Differ, kompetencia mérés) 

 Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  

 A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges intézkedéseket 

megteszi.   

 Irányítja a tanmenetek kidolgozását és tartalmilag ellenőrzi a területéhez tartozó 

tantárgyakét. 

 Nyilvántartja a tornaterem és a sportpálya használatát.  

 Szervezi a gyógytestneveléssel és a könnyített testneveléssel kapcsolatos tevékenységet 

 Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó 

adatszolgáltatásról. 

 Irányítja az intézmény külföldi kapcsolataival együtt járó feladatok végrehajtását. 

 Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában. 

 Felelős az iskolai kártérítési ügyek intézéséért. 

 Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről. 

 Gondoskodik az iskola szoftverigényének felméréséről és részt vesz annak biztosításában. 

 Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért (körözvények, hirdetések, 

iskolarádió stb.). 

 Biztosítja az iskolarádió működési feltételeit. 

 Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az 

igazgatót folyamatosan tájékoztatja.  

 A Kréta rendszer működtetésében részt vesz, újításokra javaslatot tesz, ellenőrzi a 

pedagógusok tevékenységét az elektronikus naplóban. 

 Ügyeleti feladatokat is ellát. 

7.1.4. Az igazgatóhelyettes III.  

Az általános nevelési és tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesi hatás- és jogkörrel, valamint 

feladatokkal megbízott helyettese az igazgatónak.  

Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak megvalósításában.  
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Szervezeti és Működési Szabályzat  

Felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásban. 

Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról.  

Általános igazgatóhelyettesi feladatai mellett felügyeli az Alapfokú Művészeti Iskola, a szegregált 

gyógypedagógiai osztályok, a fejlesztők (SNI, BTMN) munkáját is. 

Hatáskörébe tartoznak: 

 Alapfokú Művészeti Iskola  

 Szegregált gyógypedagógiai osztályok 

 Fejlesztések (SNI, BTMN) 

 Intézményi honlap, közösségi oldal 

Jogköre: 

 A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása. 

 Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint utalványozási és 

más teljesítési kötelezettség esetén.  

 A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának 

előkészítése. 

 Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, 

kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. 

 A hirdetések ellenőrzése, az iskolarádió üzemeltetése. 

 A gyakornoki rendszer működtetése.  

 A rendszergazda iskolatelepen végzett munkájának irányítása- koordinálása. 

 Minőségbiztosítási tevékenységek irányítása 

 Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja 

Feladatai: 

 Megszervezi, valamint részt vesz a különbözeti, az osztályozó és javító-pótló vizsgák 

szervezésében. 

 Igény esetén gondoskodik a hit - és vallásoktatás megszervezéséről. 

 Folyamatosan ellátja az osztályfőnököket a munkájukhoz szükséges információkkal és 

dokumentumokkal. 

 Felügyeli a munkaközösségek munkáját. 

 Az osztálytanítók számára óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez. 

 Előkészíti az iskolai munkatervet és aktualizálja a havi munkaterveket.   

 Előkészíti az intézményi statisztikákat.  

 Gondoskodik a tantárgyfelosztás előkészítéséről.  

 Irányítja az órarend elkészítését és év közben történő karbantartását. 
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Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról. 

 Elkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a pedagógusok továbbképzési 

tervét, és gondoskodik annak megvalósításáról. 

 Az iskolai diákfegyelmi bizottság tagjaként aktívan közreműködik  a bizottság munkájában. 

 Figyelemmel kíséri a törvényi változásokat és az iskolára vonatkozó rendelkezéseket, és 

erről nyilvántartást vezet.  

 Kapcsolatot tart az óvodákkal. 

 Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek teljesítését. 

 Két havonta ellenőrzi a területéhez tartozó tanórán kívüli foglalkozások megtartását és a 

naplóvezetést. 

 Az iskolai adminisztrációs rendszert napi szinten használja, javaslatot tesz azok korrekcióira, 

használatára. 

  Ellenőrzi az ügyeleti, a tanórai és ebédeltetés rendjét, fegyelmét. Szükség szerint javaslatot 

tesz a módosítások megtételére. 

 Hatásköréből eredően közreműködik a munkaidő elszámolások hatékony és törvényes 

kivitelezésében. 

 Együttműködik a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 

 A helyettesítési naplóban, a területéhez tartozó helyettesítéseket rögzíti és ellenőrzi. 

 Ellenőrzi a „Házirend” betartását, és felelős az abban foglaltak végrehajtásáért. 

 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, 

valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a 

pedagógusok adminisztratív tevékenységét. 

 Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak 

megvalósulását.  

 Gondoskodik a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről. 

 Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről. 

 Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezletek, szülői 

fogadóórák stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról. 

 Felelős az iskolai ünnepségek (a ballagás, tanévnyitó és a tanévzáró) és megemlékezések 

színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért. 

 Kapcsolatot tart a védőnői szolgálattal és szervezi a szűrővizsgálatokat 

 Szervezi az iskolatelep gyógyszerellátását, mentőládák feltöltését. 

 Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal. 

 Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében. Havonta összehívja 

és vezeti az ún. telepi értekezleteket. Aktívan közreműködik a kéthavonként megtartásra 

kerülő nevelőtestületi értekezletek szervezésében, lebonyolításában.  

 Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását. 

 Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat. 

 Ellátja az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos szervezési és 

adatszolgáltatási feladatokat.( Differ, kompetencia mérés)  
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Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Irányítja az országos, a megyei szintű és a helyi versenyekre való felkészülést, szervezi a 

versenyeken való tanulói részvételt.  

 Irányítja a szakterületén működő korrepetálások, egyéni foglalkozások, szakkörök tartalmi 

munkáját.  

 Kihasználja az intézményi jelzőrend adottságait.(GYIV felelős- Családsegítő- Gyámügy) 

 Óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez. 

 Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről. 

 Gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelő mérések megszervezéséről, 

kivitelezéséről. Az eredmények függvényében rövid - és hosszú távú intézkedési terveket 

készít az érintett munkaközösségek bevonásával.  

 Évente két alkalommal (félév és év vége!) beszámol a mérési eredményekről. 

 Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  

 Irányítja a tanmenetek kidolgozását és tartalmilag ellenőrzi a területéhez tartozó 

tantárgyakét. 

 Nyilvántartja a tornaterem és a sportpálya használatát.  

 Szervezi a gyógytestneveléssel és a könnyített testneveléssel kapcsolatos tevékenységet. 

 Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását. 

 Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat. 

 Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  

 A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges tájékoztatásokat 

és intézkedéseket megteszi.   

 Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó 

adatszolgáltatásról. 

 Vezeti és aktívan részt vesz a selejtezési bizottság munkájában. 

 Felelős az iskolai kártérítési ügyek intézéséért. 

 Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről. 

 Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért (körözvények, hirdetések, 

iskolarádió stb.). 

 Biztosítja az iskolarádió működési feltételeit. 

 Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az 

igazgatót folyamatosan tájékoztatja.   

 A Kréta rendszer működtetésében részt vesz, újításokra javaslatot tesz, ellenőrzi a 

pedagógusok tevékenységét az elektronikus naplóban. 

 Ügyeleti feladatokat is ellát. 
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7.2.A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

 

A tanítási napokon az igazgató és az igazgatóhelyettesek 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 iskola titkárságán, a tanári szobában és a 

portai hirdetőtáblán.  

A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje: 

Intézményvezető: 7.30-12 óra: Tildy u.19-21, 12.30-16 óra: Dózsa Gy. u.  9-17 

Intézményvezető helyettes I. 7.30-16 óra: Dózsa Gy. u. 13-17 

Intézményvezető helyettes II. 7.30-16 óra: Tildy. u. 13-17 

Intézményvezető helyettes III 7.30-12 óra: Tildy u.19-21, 12-16 óra: Dózsa Gy. u.  9-17 

 

 

7.3.A kiadmányozás szabályai  

 

A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg 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 KK 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.  
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 Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói az 

igazgatóhelyettes I., illetve akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes II. és 

igazgatóhelyettes III.  

7.4. A képviselet szabályai 

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

átruházhatja más személyre vagy szervezetre. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat 

hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az 

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 diákönkormányzattal és  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 igazgató vagy 

annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak 

szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

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

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb 

vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 
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7.5.Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

Az igazgató távolléte alatt az ügyeletes igazgatóhelyettes az intézmény felelős vezetője. 

Az igazgatót tartós távolléte esetén az igazgatóhelyettes I. helyettesíti, mindkettőjük tartós távolléte 

esetén az igazgatóhelyettes II.  vagy igazgatóhelyettes III. az intézmény felelős vezetője. 

Amennyiben ez a helyettesítési rend nem tartható, akkor a helyettesítendő vezető írásban bíz meg 

egy felelőst, lehetőleg a munkaközösség-vezetők közül. 

A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az 

igazgató írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint 

közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is.  

7.6.Az intézményvezetőtől 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 elbírálásának előterjesztése. 

 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 igazgatóhelyetteseket teljes körű beszámolási 

kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és hatáskörök helyettesek közötti megosztását a 

munkaköri leírások tartalmazzák. 
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Az intézmény közösségei 

 

8.1.A pedagógusok közösségei 

 

7.1.1. 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. Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésre. 

8.1.1.1.Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 

 A pedagógiai program elfogadása. 

 Az SZMSZ elfogadása. 

 A házirend elfogadása. 

 Az iskola éves munkatervének elfogadása. 

 Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

 A továbbképzési program elfogadása. 

 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátása. 

 A tanulók fegyelmi ügyei. 

 Az intézményi programok szakmai véleményezése. 

 Az igazgatói pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

tartalma. 

 A saját feladatainak és jogainak átruházása. 

 Ezen túlmenően véleményezi, majd jóváhagyja a diákönkormányzat működési szabályzatát, és 

véleményezi a diákönkormányzat működésére biztosított anyagi eszközök felhasználását. 

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési 

jogkörét a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

8.1.1.2.A szakmai munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét: 

 az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes munkaközösségeket 

érintő részeinek elfogadásáról; 
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 az iskola éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról; 

 a továbbképzési program elfogadásáról. 

8.1.1.3. Az osztályban tanító tanárok közössége 

A tanulók magasabb évfolyamra lépéséről és az osztályozó vizsgára bocsátásról a döntést a 

nevelőtestület helyett az osztályban tanító tanárok közössége hozza meg.  

8.1.1.4. Fegyelmi bizottság 

A tanulók fegyelmi ügyeiről a tanulói fegyelmi bizottság hoz döntést, amelynek 

megválasztására a tanév első értekezletén kerül sor. A megválasztott bizottság mindenkori 

elnöke az igazgatóhelyettes I. 

8.1.1.5. Beszámoltatás 

A felsorolt döntéshozók beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a 

döntést követő legközelebbi nevelőtestületi értekezleten. 

8.1.1.6. A nevelőtestület döntései és határozatai 

 Általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és 

egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül.  

 A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.  

 A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét a kijelölt pedagógus vezeti.  

 A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai 

közül két hitelesítő írja alá.  

7.1.2. Szakmai munkaközösségek 

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

feladatot ellátó pedagógusok.  Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja.  

A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája minőségi és 

módszertani fejlesztését, tervezését.  

Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Minden tanévben, valamennyi munkaközösség 

legalább 2 havonta értekezletet tart. A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség-vezető hívja 

össze. Az értekezletet össze kell hívnia akkor is, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes elrendeli, 

vagy a munkaközösség tagjainak legalább egyharmada indítványozza.  

A munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit az igazgató bíz meg a munkaközösségi 

tagok véleményének kikérésével, legfeljebb öt évre. 

8.1.2.1. A munkaközösségek részletes feladatai: 

 Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzik az ezzel kapcsolatos 

feladatokat. 

 Részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében 

és ellenőrzésében. 
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 Javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira. 

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

minőségét. 

 Javaslatot tesznek a szertárak és a szakkönyvtárak fejlesztésére. 

 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. 

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

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket 

szerveznek a tanulók tudásának fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek által 

meghirdetett versenyeket. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Összeállítják az osztályozó, a különbözeti, a javító és felvételi vizsgák tételsorait, ezeket 

fejlesztik és értékelik.  

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

 Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló 

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

tapasztalatairól negyedévente beszámol az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére. 

7.2. A tanulók közösségei 

 

8.2.1. A diákönkormányzat 

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

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik (DÖK).  

A diákönkormányzat vezető szerve a Diákközgyűlés, amelyen a tanulói közösségeket az osztályok 

az osztályok időszakos küldöttei képviselik. A közgyűlés választja saját vezetőségét. A vezetőség 

irányítja a DÖK-ot.  A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető 

bíz meg. Működéséhez helyiségeket, (termek, udvar) az intézmény biztosítja, tevékenységükhöz a 

diákönkormányzat munkaterve alapján támogatást nyújt.  

 

8.2.1.1.A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol: 

 saját működéséről; 

 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról; 

 hatáskörei gyakorlásáról; 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 
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8.2.1.2.Véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet 

 az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

8.2.1.3.Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 

 véleményezi a pedagógiai programot 

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

az iskolai diákönkormányzat véleményét.  A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az 

intézmény igazgatója felelős. 

A diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzata szabályozza.  

 

8.2.2.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 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. A tanulók iskolai sportkörben végzett foglalkozásaiból heti két óra a 

mindennapos testnevelés óráihoz beszámítható. A sportkör felelősét az igazgató bízza meg a 

nevelőtestület véleményének kikérésével.  

8.3.A szülők közösségei 

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.  
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8. A működés rendje 

 

9.1.A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 7.00-tól 19 óráig tart nyitva. Ettől való 

eltérést eseti kérések alapján az igazgató engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve tanítási 

szünetek alatt nyitva tartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok időtartamára 

lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. 

Az intézményt egyébként zárva kell tartani.  

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

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

óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) esetében igazgatói 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. Az átvétel-átadás 

szabályait a házirend tartalmazza. 

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után az igazgatóhelyettesek által kialakított 

ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét.  

A pedagógusok reggeli ügyelete 7 óra 30 perckor kezdődik. Az egyes telephelyek igény szerint ettől 

eltérő időpontokat is meghatározhatnak. Az ügyeleti beosztást órarendhez igazodva kell 

meghatározni. Az ügyeletes tanár figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, a folyosókon a 

tisztaság megőrzését és a dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik. 

A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és 

színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az 

igazgatóhelyettesek határozzák meg. 

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. 

9.2. Az alkalmazottak intézményben való 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 igazgató határozza meg.   

 A szakértői vagy szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógusok neveléssel-oktatással 

lekötött munkaideje heti 18 óra. Számukra hetente 1 tanítás nélküli napot kell biztosítani 

feladataik ellátása céljából. 
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 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. 

 Az első tanítási óra előtt az órát tartó tanárnak,10 perccel korábban a tanteremben kell 

tartózkodnia a tanulókkal együtt. 

 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, lehetőleg már az előző napon, de legkésőbb 

7óra 30 percig, telefonálni kell az érintett igazgatóhelyettesnek, aki megszervezi a 

helyettesítést. Az igazgatóhelyettes azonnal értesíti a titkárságot a pedagógus betegségéről. 

A távollétet rögzíteni kell az elektronikus felületen (KIRA). Az újbóli munkába állást az 

igazgatóhelyettesnek is, és a titkárságon is jelezni kell, legkésőbb a megelőző munkanap 15 

óráig. 

 A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak és a technikai dolgozók munkaköri 

leírásaik alapján töltik munkaidejüket, mely a munkavégzés helyét is meghatározza. 

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

nevelési-oktatási intézménnyel 

 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, amennyiben a 

munkakör betöltött.  

 Ha a portás úgy ítéli meg, hogy a látogató iskolában való tartózkodása nem kívánatos, akkor 

értesíti az ügyeletes vezetőt, és intézkedéséig megakadályozza a belépést.  

 A tanítás kezdetére a szülők az iskola bejáratáig kísérhetik a tanulókat, a tanítás végeztével a 

bejárat előtt várhatják őket. Az intézményvezető rendkívüli esetekben engedélyezheti az 

ettől való eltérést. Ennek esetei: Az elő osztályos tanulókat a tanév első hetében a szülők 

bekísérhetik a tanteremig. Amennyiben a szülő gyermeke egészségügyi állapota miatt 

kérvényezi a tanteremig kísérést az intézményvezető ideiglenesen, vagy tartósan 

engedélyezheti azt.   

 Az iskola helyiségeinek bérlői a leadott névsor alapján léphetnek be az iskolába.  
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 Hétvégén, ünnepnapokon és tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az 

intézmény vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény területén 

tartózkodni.  

 Engedély és előzetes bejelentés nélkül léphetnek be az épületbe a szülők a fogadóórák, a 

szülői értekezletek és a szülői részvétellel zajló iskolai rendezvények esetén.  

9.3.1.Az iskolában való tartózkodás szabályai: 

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

tartózkodhatnak. 

 A tanítási órák látogatására az igazgató 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. 

9.3.2. Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény 

tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk! 

 

10. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

 

  Törvényi lehetőségeket a 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 13-14-15 §-a biztosítja. 

10.1. Választható tantárgyak 

A következő tanévre szóló választható tantárgyak körét a szakmai munkaközösségek javaslata 

alapján állítjuk össze. A választható órákkal kapcsolatos szabályokat a Pedagógiai Program 

tartalmazza. 

 

10.2. Egyéb tanórán kívüli foglalkozások 

 

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, továbbá a 

szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az intézményvezetőnél, ill. törvény írhatja elő (pl. 

fejlesztés, napközi). Az igényeket lehetőség szerint kell figyelembe venni. 

 

10.2.1.A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi.  
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10.2.2.A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik, terembeosztással 

együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva.  

10.2.3. A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a tájékoztató füzetben vagy jelentkezési lapon a 

szülők aláírásával. 

  

10.2.4. Tanórán kívüli foglalkozásra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások –

korrepetálás, fejlesztő felkészítés - kivételével önkéntes. A jelentkezés tanév elején történik, és egy 

tanévre szól.  

 

10.2.5. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg, akik munkájukat 

munkaköri leírásuk alapján végzik.  

 

10.2.6. Tanórán kívüli foglalkozást az is vezethet, aki nem az iskola pedagógusa.  

 

10.2.7.A foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

 

10.2.8. A Házirend előírásai a tanórán kívüli foglalkozáson résztvevőkre is érvényesek.  

 

10.3. Az egyéni foglakozások  

10.3.1. Célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás, a gyengébb 

előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes elsajátításának elősegítése.  

10.3.2. A tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre álló órakeret felhasználásáról az igazgató 

dönt a munkaközösség-vezetők és az igazgatóhelyettesek javaslata alapján. 

10.4. Egyéb oktatási formák 

 

10.4.1. Egész napos oktatás  

 

Célja a diákok tanulmányi munkájának segítése csoportos foglakozás formájában.                                    

A jó minőségű egész napos iskola fontos intézmény a hátrányok leküzdésében és az esély-

egyenlőség növelésében. Kifejezi az iskola szocializációs és civilizációs feladatainak fontosságát is. 

Az egész napos iskola fontos eszköz és jó irány az esélyegyenlőség megteremtésében. De csak 

akkor, ha megfelelő szintű, a tanítási órák egész napra történő széthúzásával humánusabb, a 

terhelést egyenletesebben biztosító keretek között zajlik az oktatás, több idő jut a nevelési 

feladatokra, a közösségformálásra. Így biztosítható elegendő idő a személyre szabott, differenciált 

fejlesztésre, s minden diák garantáltan hozzáfér olyan szolgáltatásokhoz is, amiket egyébként nem 

mindenki tudna finanszírozni.  

Felkészült pedagógusokkal, segítő szakemberekkel és kellő tárgyi feltételekkel működik.  

 

10.4.2. Tantárgycsoportos oktatás 

 

Célja és feladata: 
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Az osztálytanítók a szaktantárgyakat és a napközis/ önálló tanulás órákat egymás között felosztva 

oktatják. A tantárgycsoportos oktatás lehetőséget ad a pedagógus erős oldalainak kihasználására és 

a tanulás folyamatban a tanított tantárgy önálló feldolgozásában hatékonyabb tanulói megsegítésre. 

 

10.4.3. Napközi otthon, tanulószoba.  

Célja az általános iskolai nevelés céljának megvalósítása, a családi nevelés részbeni pótlása, a 

szocializációs és személyiségformáló, valamint a rendkívül fontos gyermekvédelmi funkció 

betöltése. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - amennyiben a szülők igénylik – az 

iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. 

évfolyamon napközi/tanulószoba működik. A tanítási szünetek munkanapjaira összevont napközis 

csoport üzemel, szülői igényeknek megfelelően. 

 

10.5. A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.  

10.5.1. Az iskolában a mindennapi testnevelést a kötelező és választható testnevelési órákkal 

biztosítja.  

10.5.2.A tanulókat testnevelés óráról - szakorvosi vélemény alapján - csak az iskolaorvos mentheti 

fel. Az írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni.  

10.5.3.Az iskola a mindennapos testnevelésórákon túl sportköri/tömegsport foglalkozásokat is 

szervez.  

10.5.4.A foglakozások célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára a különböző sportágak 

művelésére és versenyekre való felkészülésre.  

10.5.5.Az iskolai sportkörök foglakozásain való részvétellel a heti öt kötelező testnevelési órából 

két óra kiváltható.  

10.5.6. A heti két testnevelési óra kiváltható sportegyesületi tagság hivatalos igazolásával is, 

amennyiben a testnevelési óra a tanítási nap utolsó/első órája, és amennyiben az iskola nem váltotta 

ki a testnevelés órát alternatív sportágra. 

10.5.7. A részvétel igazolása a foglakozást tartó tanár által vezetett foglakozási napló adatai alapján 

történik. 

10.6. Könnyített testnevelés- gyógytestnevelés 

 

A tanulók egy részét - egészségi állapota miatt - az iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési 

foglalkozásra utalja.  
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A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelés órákon, de 

bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat - állapotától függően - nem végez.  

A testnevelő differenciált foglalkozása biztosítja a megfelelő gyakorlatok végzését.  

10.7. A diákkörök  

10.7.1.Célja a tanulók tudományos, technikai, szakmai, művészi, idegen nyelvi és egyéb 

érdeklődésének kielégítése, alkotó képességeinek fejlesztése.  

10.7.2. Diákkörnek tekinthető a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport 

és egyszeri alkalomra alakult csoport.  

10.7.3. Közös jellemzőjük, hogy a foglakozások előre meghatározott tematika szerint zajlanak.  

10.7.4.A diákkör minimális létszáma 10 fő.  

10.7.5. Munkájukhoz szükséges anyagi háttér  biztosításához az iskola hozzájárulhat, ezért 

indításukhoz igazgatói engedélyre van szükség.  

10.7.6. A diákkörök munkáját a tanulók által felkért pedagógusok, szülők vagy külső szakemberek, 

szakértők segíthetik.  

10.7.7.Valamennyi diákkör képviselőt delegálhat a Diákönkormányzatba.  

10.8. Időszakos tanórán kívüli foglakozások  

10.8.1. Célja a tanulmányi versenyekre való felkészítés  

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

háziversenyeken elért eredmények alapján történik.  

10.9. Hit- és vallásoktatás 

A területileg illetékes egyházak az ezt igénylő tanulók számára az óratervi hit és erkölcstan óra 

mellett fakultatív hit és vallásoktatást szervezhetnek. A tanulók részvétele önkéntes. Az iskola a 

foglalkozásokhoz tantermet biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva. A foglalkozásokat az 

egyház által kijelölt hitoktató tartja.  

 

10.10. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 
 

 Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente legalább egy alkalommal az iskolavezetéssel egyeztetve, tanulmányi 

kirándulást, kirándulást, túrát szervezhetnek. 

 A kirándulás tervezett helyét, idejét, a résztvevők számát a megvalósulás előtt legalább 

két hónappal jelezni kell az iskolavezetés felé.  

 Az intézmény a diákok részére pályázati forrásokból kirándulásokat szervezhet, melyek 

célja a természet, a hazai kulturális örökség és a szomszédos országok 

nevezetességeinek megismerése, a fiatalok közösségi életének fejlesztése.  
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 A kirándulások lehetőleg tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási szünetben 

szervezhetők. A „Határtalanul” pályázati programhoz maximum két tanítási nap is 

igénybe vehető.  

 A kirándulásokat az intézményvezető engedélyezi a felelős pedagógus kijelölésével.  

 A kirándulások költségeit a szülők fizetik.  

 Szülői értekezleten a szülői közösséggel egyeztetni kell a kirándulás szervezését és a 

költségkímélő megoldásokat.  

 A várható költségekről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban 

nyilatkoznak a költségek vállalásáról.  

 A tanuló szociális helyzetétől, szorgalmától függően költségekhez az alapítvány 

hozzájárulhat.  

 A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program 

zavartalan lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz 

szükséges felszerelésről is.  

 A buszos utakhoz csak olyan szolgáltató vehető igénybe, ami igazolja a jármű 

megfelelő minőségű műszaki állapotát, a sofőrök szaktudását, és megfelelő egészségi 

állapotát, biztosítja a pihenőidők betartását, szükség esetén váltó sofőrt alkalmaz. A 

belföldi utakon is tartózkodunk a 23.00-04.00 órák közötti utazási időszktól. 

 

10.11. Kulturális programok látogatása  

 

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

tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok 

számára.  

A kulturális rendezvények látogatása az anyagi vonzatok miatt a szülők engedélyéhez kötött, ezért 

az információkat előzetesen be kell jegyezni a tájékoztató füzetbe (program, időtartam, helyszín, 

várható költség). 

 A tanítási időben szervezett programokhoz az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

engedélye szükséges. Ezeken a napokon a tanítási órákat számozott óraként kezeljük hiszen a  

projektoktatással  komplex fejlesztési lehetőséget valósítunk meg ( önálló tanulás, a kutatás, az önálló 

ismeretszerzés és a nagyfokú integráció). 

10.12. Külföldi utazások szabálya  

 

A külföldi iskolai kirándulás fogalma alá eső kirándulások az Nkt 59.§ szabályozása szerint 

szervezhetők. E szabályozáson kívül a külföldre szervezett utakat a 261/ 2011.(VII. 7.) Korm. 

rendelet a Nkt 4.§ és a 13/1992. (VI.26) NM szabályozza. Meghatározzuk, hogy a szorgalmi időben 

a külföldi utazáshoz, - amelyek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos 

rendezvény - az intézményvezető engedélye szükséges.  

A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős 

csoport vezetője, az utazás előtt legalább egy hónappal az intézményvezetőhöz írásban nyújtja be.  

A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a 

szálláshelyet, az étkezés módját, a résztvevő tanulók névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható 

költségeket, a szállító igazolását a törvényben meghatározott feltételek biztosítására. (technikai 

állapot, sofőrök, utazási idő) 
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11. Az intézmény kapcsolatai 

 
11.1. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

 Az intézmény különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart 

kapcsolatot, illetve tagja szakmai egyesületeknek.  

 Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével 

kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és 

vállalkozásokkal. 

 A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási 

Hivatal irányításával és a kormányhivatal operatív 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.  

11.2.A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és rendje  

 

11.2.1.Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

 A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételéért az igazgatóhelyettesek a felelősök.  

 Munkájuk során segítik, 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.  

 Megszervezik 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.  

 Az átszervezett Megyei Pedagógiai Intézettel, új nevén Békéscsabai Pedagógiai Oktatási 

Központtal (POK) a kapcsolat kiépítése az intézményvezető feladata, mellyel különösen a 

pedagógusok ellenőrzési, értékelési és minősítési rendszerének előkészítéséhez lehet 

segítséget kérni. 

11.2.2. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal  

A gyermekjóléti szolgálatokkal (gyámügy, családsegítő szolgálat) a kapcsolatot az igazgató és a 

GYIV- felelőse tartja. Feladatuk, hogy megelőzzék a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés 

esetén eljárást kezdeményezzenek; az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások 

jogszabályban rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele; 

részvétel a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken; szervezi a 

kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között. 
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11.2.3. 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 szolgáltatókkal a 

szűrővizsgálatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az 

igazgatóhelyettesek a felelősek. 

11.2.4. Kapcsolattartás egyesületekkel 

A Tildy Zoltán Hagyományőrző-, Kulturális -, Szabadidő,- és Diáksport Egyesülettel évek óta jó és 

eredményes kapcsolatot tart fenn az intézmény. A közös rendezvények, versenyek, kirándulások és 

túrák szervezése mellett a közös pályázati lehetőségek kihasználása a kapcsolattartást tovább 

erősítheti, amely az intézmény minden tagja számára fontos feladat. 

11.2.5. Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőkkel közvetlen kapcsolatban az osztályfőnökök állnak. A pedagógusok és az 

intézményvezetők heti egy órában fogadják a szülőket. Szülői értekezleteket osztályszinten a tanév 

során két alkalommal tartunk. A szülők osztályszinten megalkotják a szülői munkaközösséget, 

melynek vezetőit delegálják az intézményi Szülői Munkaközösségbe, amely évente kétszer tart 

plenáris ülést, melyen véleményezik az intézményvezető által előterjesztett intézményi 

dokumentumokat, és az intézményi beszámolót. Rendkívüli szülői értekezletek, esetmegbeszélések, 

műhelymunkák összehívhatók. 

11.2.6. Kapcsolattartás az alapfokú művészeti iskola intézményegységgel. 

A művészeti iskola közvetlen irányítója az intézményvezető, a szakmai munka irányítása az 

igazgatóhelyettes III feladata. A feladatvégzésről a hetente tartott vezetői értekezleten beszámol az 

igazgatónak és vezetőtársainak. Az intézményi és telephelyi programokat egyeztetve koordinálják. 

Az igazgatóhelyettes III tartja a kapcsolatot a művészeti iskola pedagógusaival, általuk a szülőkkel, 

tanulókkal. 

11.2.7. Kapcsolattartás az Intézményi Tanáccsal. 

Az Intézményi Tanács évente kétszer tart plenáris ülést, melyen véleményezik az intézményvezető 

által előterjesztett intézményi dokumentumokat, és az intézményi beszámolót. A tanács tagjai az 

intézményvezetővel egyeztetve rendhagyó ülést tarthatnak.  

 

12. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

12.1.A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok  

 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 

igazgató 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 intézményi ünnepélyeken a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában 

kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást múltunk kiemelkedő eseményei, vagy 

követésre méltó személyei iránt.  

 Ünneplő ruhában kell megjelenni a javító és osztályozóvizsgákon is!  

 Az ajánlott ünnepi öltözet mindkét nem számára: 

  

 Fehér felső (blúz, ill. ing)   

 Sötét alj (szoknya ill. nadrág)  

 

 

12.2.Iskolai szintű ünnepélyek, megemlékezések  

 Tanévnyitó 

 Tanévzáró 

 Ballagás 

 Október 23.  

 Március 15.  

 Névadónk napja (november.18) 

 Tavaszváró farsang(február 3.hete) 

 október 6.  

 június 4.  

12.3. Osztálykeretben történő megemlékezések:  

 karácsony 

 mikulás 

 anyák napja 

12.4.Jeles napok, egyéb ünnepek az éves programtervben találhatók. 

 

13. Az intézményi védő, óvó előírások 

 

13.1. Védő, óvó előírások, az intézményben tartózkodó tanulók számára 

 

 Az előírás védelmet biztosít a tanulók számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben.  

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

munkavégzést előíró rendelkezések betartásáért.  
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 A tanulók egészségének megőrzésével és az egészséges iskolai környezet kialakításával 

kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz az iskolaorvos és a védőnő. 

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

 A technika foglalkozást, kísérleti tevékenységet irányító és a testnevelés 

órát tartó 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 írásban rögzíteni kell az 

osztálynaplóban.  

 Az oktatásban részt vevő tanulókról nyilvántartást kell vezetni, amelyben a 

tanulók aláírásukkal igazolják az oktatást. 

 Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján a tanulókat 

általános baleset-megelőzési, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítik. 

Ezt az osztálynaplóban is dokumentálni kell. 

 A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési, 

munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni. 

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

 A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát – 

kémia, fizika, technika, testnevelési órán, szaktanteremben stb.-, amelyek a 

biztonsági előírásoknak minden tekintetben megfelelnek. 

 A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát. 

 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. 

 Az iskola épületének egyéni elhagyása írásos engedélyhez kötött. 

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

további ellátását elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó ládák a technika 

termekben és a titkárságon vannak elhelyezve. 

 Az itt nem szabályozott esetekben a házirend, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi 

szabályzat előírásai érvényesek. 

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

felszerelés az iskolába csak az igazgatóhelyettesek 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 eszközök közül a gyári készítésűeket csak a magyar nyelvű 

használati utasításnak megfelelően szabad használni.  

 A tanár által készített szemléltető és egyéb eszközök balesetmentességéről a bevitel és 

engedélyezés előtt az igazgatóhelyetteseknek meg kell győződnie. 

 A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi 

Szabályzata tartalmazza.  

 Az iskolával tanulói jogviszonyban lévők 16 éves koruk eléréséig az iskola által kötött 

biztosítás alapján rendelkeznek tanulóbiztosítással. 
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13.2. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

  A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és 

általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az 

osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a 

pótlásról gondoskodni. 

13.3. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  

A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjét 

a 10/2005.(IV.12.) Eü.M rendelet határozza meg. Ezzel összhangban az intézményi 

teetndők: 

 Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai, 

társadalmi, egészségügyi eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható vagy 

valós következményeire nézve rendkívülinek tekinthetők. 

 Ilyen esetekben az igazgató vagy az ügyeletes vezető intézkedései arra irányulnak, hogy 

a tanulók és az alkalmazottak testi épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és 

környezetében lévő vagyontárgyak védelme a lehetőségekhez képest a legnagyobb 

mértékben biztosítva legyen. A rendkívüli események körébe tartozik a bombariadó is.  

 Az esemény bekövetkezésekor - amennyiben annak jellege indokolja - az első feladat az 

iskola kiürítése, amelyet az igazgató vagy az ügyeletes vezető rendelhet el.  

 A kiürítésről szóban, az iskolarádión keresztül, a csengő szaggatott jelzéséből értesülnek 

az alkalmazottak és a tanulók.  

 A kiürítés alatt az osztályok azonnali, rendezett elvonulását az órát tartó tanárok 

felügyelik, a náluk lévő iskolai dokumentumok mentésével együtt.  

 A kiürítést, a tűzriadó esetére minden helyiségben kifüggesztett elvonulási útvonalon 

kell végrehajtani. A kiürítés után az épületbe semmilyen indokkal nem lehet visszatérni. 

A kiürítés kezdetén és az épületből való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell tartani.  

 A kiürítéssel párhuzamosan az iskola igazgatója vagy ügyeletes vezetője szükség esetén 

értesíti az illetékes hatóságot és az iskola fenntartóját.  

 Bombariadó esetén, amennyiben az telefonon érkezik, az ügyeletes vezető bejelentés 

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.  

 A bombariadóról a rendőrséget kell értesíteni.  

 Engedélyük nélkül az épületbe visszatérni nem lehet. 

 A kiesett tanítási órák pótlására az általános szabály az, hogy a kiürítés időpontjától 

számított három óra múlva a megszakított órával folytatódik a tanítás. 

  Amennyiben valamilyen nyomós ok miatt az általános szabály nem alkalmazható,  

         akkor az igazgató intézkedik a pótlás módjáról. 

 

13.4.  Tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

 Az intézmény vezetője felelős a nevelő-oktató, gondozó-fejlesztő munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért.  

 A feltétel rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó intézményvezetői feladat.  
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 Az intézményvezető az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s a szükséges 

intézkedést megteszi.  

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

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse.  

 A munkavédelmi felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató 

tényét és tartalmát dokumentálni kell.  

 Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják.  

 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.  

 Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. 

Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés, technika. 

  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 használ-hatják.  

 Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.).  

 A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.  

 A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, 

az ellenőrzésbe bevont személyeket.  

 Az intézmény minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, 

tűzvédelmi utasítás, és a tűzriadó terv rendelkezéseit.  

 Az oktató-nevelő munka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni a 

gyermekek, tanulók tevékenységét. (Védő-, óvóelőírások figyelembe vételével.)  

 A dolgozók feladatai a gyermek, tanuló balesetek esetén:  

13.5. A dolgozók feladatai tanulóbaleset esetén 

 

A pedagógusok, és egyéb segítő alkalmazottak feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, 

sérülés, vagy rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 

 a sérült gyermeket, tanulót elsősegélyben kell részesíteni,  

 ha szükséges orvost kell hívni,  

 ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,  

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

 a gyermek, tanuló balesetet azonnal jelezni kell a tanuló szüleinek és az 

igazgatóhelyettesnek, 

 az igazgatóhelyettes kötelessége az intézményvezetőt értesíteni.  
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 Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti a pedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan abban, 

hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos 

megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.  

 Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.  

13.6. Az intézményben történt baleset kivizsgálása 

 Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgálni. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési 

okokat. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset 

elkerülése érdekében és a szükséges intézkedéseket az intézményvezetőnek meg kell 

tennie.  

 A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

iskolatitkár végzi.  

 A három napon túl gyógyuló sérülést okozó, gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon, jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig, át kell 

adni a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg. A 

súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának.  

 Az intézményvezetőnek igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet részvételét a 

balesetek kivizsgálásában.  

 Az intézményi nevelő-fejlesztő munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi 

szabályokat az intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza.  

 

13.7. Egészségügyi prevenció-iskolaorvosi ellátás 

 

13.7.1. Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi 

intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza.  

13.7.2. Az iskola-egészségügyi ellátás a következőkre terjed ki:  

 a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,  

 a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése,  

 könnyített- és gyógy testnevelés besorolásának elkészítése,  

 színlátás és látásélesség vizsgálat,  

 fogászati kezelés,  

 egészségügyi felvilágosítás tartása,  

 ebédlő, tornaterem, mosdók, WC-k, egyéb helyiségek egészségügyi ellenőrzése,  

 a beteg tanulók aktuális orvosi kezelése,  

 
13.7.3. A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére a 

védőnők határozzák meg.  

13.7.4. A kapcsolattartásért felelős vezető helyettes tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról 

az érintett osztályfőnököket, akik gondoskodnak osztályuk tanulóinak az orvosi vizsgálaton való 

pontos megjelenéséről.  

13.7.5. Az intézmény tanulói az iskolaorvosi rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek.  

13.7.6. Az iskolaorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy az a tanulmányi munkát a legkisebb 

mértékben zavarja. Ha mód van rá, a vizsgálatok a tanítás szüneteiben, vagy azt követően 

történjenek!  
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14. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

14.1.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 igazgató, saját hatáskörükben az igazgatóhelyettesek 

és a munkaközösség-vezetők.  

Az osztályfőnökök ellenőrzési jogköre az osztályukban folyó oktató-nevelő munkára terjed ki.  

14.2. Az évenként megtartásra kerülő ellenőrzések területei: 

 A tanítási órák. Az ellenőrzést az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-

vezetők, saját osztályukban az osztályfőnökök végzik óralátogatással. 

 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 igazgató alkalomszerűen ellenőrzi. 

 A haladási és foglalkozási naplók vezetése. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan 

végzik, míg az igazgatóhelyettesek havonta kísérik figyelemmel a rendszeres osztályozást és 

a mulasztások beírását, igazolását.  

 A szülői értekezletek, fogadóórák rendjét az igazgató és helyettesei ellenőrzik. 

 Az igazolatlan hiányzások számának alakulása. Az ellenőrzést az osztályfőnökök 

folyamatosan végzik. 

14.3. Az igazgató által elrendelhető rendkívüli ellenőrzés  

14.3.1.Kérheti a rendkívüli ellenőrzés megtartását a szakmai munkaközösség, az iskolaszék és a 

szülői közösség is.  

14.3.2.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. 

14.3.3.Az intézmény önértékelésével kapcsolatos teendőket az Önértékelési Szabályzat részletesen 

bemutatja! 

14.3.3. A pedagógusok differenciált bérezéséhez szükséges minősítési rendszert a Tildy Zoltán 

Általános Iskola és AMI kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere tartalmazza. 



 

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom oldal 46 

Szervezeti és Működési Szabályzat  

 

14.4. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

14.4.1.  Intézményvezető 

 ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek; 

 szúrópróbaszerűen ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és 

ügyviteli és technikai jellegű munkáját; 

 szúrópróbaszerűen ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását az 

intézményegységekben; 

 elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

 összeállítja tanévenként az éves pedagógiai ellenőrzési tervet; 

 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett;        

14.4.2.  Intézményvezető-helyettesek 

 ellenőrzik az iskola összes dolgozójának pedagógiai, ügyviteli és technikai jellegű munkáját; 

 ellenőrzik az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi szabályainak megtartását; 

 felügyeletet gyakorolnak a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett az 

intézményben 

 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát 

 a technikai dolgozók munkáját. 

   14.4.3.Munkaközösség vezetők: 

 folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató 

munkáját, ennek során különösen: 

 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

 a nevelő és oktató munka eredményességét 

  14.4.4. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső 

ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. 

 

15. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet állapítja 

meg. A tanulók fegyelmi ügyeiről a tanulói fegyelmi bizottság hoz döntést, amelynek 

megválasztására a tanév első értekezletén kerül sor. A megválasztott bizottság mindenkori elnöke 

az igazgatóhelyettes I. 

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

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.  
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15.1. Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: 

 az igazgató, 

 az igazgatóhelyettesek 

 az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen, 

 a szaktanár. 

 

15.2.A fegyelmi büntetés lehet:  

 

 megrovás,  

 szigorú megrovás,  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

 kizárás az iskolából.  

 

15.3. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt.  

 

15.4. A fegyelmi büntetés megállapításánál figyelni kell a következőkre: 

       

 15.4.1. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni.  

15.4.2.  A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.  

15.4.3.  Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.  

15.4.4.  A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével- a tanulót és a kis-korú tanuló  

szülőjét értesíteni kell.  

15.4.5. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 

védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a 

tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót,és a kiskorú 

tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben 

be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.  

15.4.6. A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 

állapítható meg.  

15.4.7. 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.  

 

15.5. A fegyelmi eljárás menete 

 

          15.5.1. A fegyelmi eljárás megindításáról értesítést kell küldeni, melyben a kötelességszegéssel 

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

hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.  

           15.5.2. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt 

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



 

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom oldal 48 

Szervezeti és Működési Szabályzat  

          15.5.3. 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.  

           15.5.4. 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.  

           15.5.5. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 

biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő 

levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata.  

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

mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt működő 

intézményben működő oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az egyeztetés 

levezetésére.  

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

törvényes képviselője képviselheti.  

15.5.8. A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be 

kell fejezni.  

15.5.9. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.  

15.5.10. A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

15.5.11. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az 

elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a 

tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.  

15.5.12. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. 

15.5.13. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre 

bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.  

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

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

mellett szól.  

15.5.15. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását.  
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15.5.16. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének.  

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

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

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

15.5.18. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 

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

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.  

15.5.19. A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az első-fokú fegyelmi 

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

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

továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkörgyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével 

ellátva. 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a Ptk. 685. § b) 

pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett.  

15.6. A fegyelmi tárgyalások lefolytatása esetén gondoskodni kell a következőkről:                     

 

 a tanulót szülője, törvényes gondviselője vagy megbízottja képviselhesse,  

 a fegyelmi bizottság tagjai közt szerepeljen az osztályfőnök a diákönkormányzatot 

képviselő tanár és az osztályt képviselő diák,  

 valamint az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse.  

 

 

16.A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályait a Házirend 7. sz. fejezete részletesen tartalmazza! 

 

17. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítése 

17.1.  Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti 

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

17.2. A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

 el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

17.3. A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 
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17.4.  A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 

hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

17.5. A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 

17.5.1.  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:  

17.6. 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 

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

17.7.1. A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és 

tárolt dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) 

kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhat. 

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

jogok beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

17.7.3. 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. 

17.7.4. 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. 
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18. A gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása 

18.1. Az intézmény vezetője és helyettesei, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős és az intézményben 

dolgozók közreműködnek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének megelőzésében és meg-

szüntetésében.  

18.2.  Az intézményvezető és a gyermek és ifjúságvédelmi felelős felelnek a gyermekvédelmi 

munka megszervezéséért és ellátásáért. A pedagógus közösség minden tagjának feladata a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése.  
 
18.3. Az intézményi gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok  
  

 A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha szükséges 

szakember segítségét kéri.  

 Rendszeres iskolába járást figyelemmel kísérni.  

 Szükség esetén családlátogatásokat végezni.  

 A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával, elősegíti.  

 Az új dolgozók és pályakezdő pedagógusok részére, a gyermekvédelmi munkához segítség 

nyújtás megszervezése.  

 A gyermek és ifjúságvédelmi felelős együttműködik a gyermekjóléti szolgálat feladatait 

ellátó intézménnyel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más 

személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal, a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályok változását rendszeresen figyeli és azt a dolgozók tudomására hozza.  

 A gyermekvédelmi esetmegbeszéléseken való részvétel. Kölcsönös informálás a két 

intézmény között.  

 Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett iskolai intézkedési 

lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel. Intézkedést 

kér azoktól a szakemberektől (gyermekjóléti szolgálat, védőnő, orvos, jegyző), akik 

illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában.  

 Az intézményi faliújságokon, minden egységben ki kell függeszteni a gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó intézmények címét, telefonszámát.  

 A nevelési, tanítási évet nyitó szülői értekezleten az egységek vezetői tájékoztatják a 

szülőket az intézmény gyermekvédelmi feladatairól.  

 

19.A pedagógiai programról való tájékozódás rendje 

 

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

iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján, a 

„Dokumentumok” menüpont alatt.  

19.2.  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. 

19.3. Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola 

igazgatójától és a nevelési-oktatási igazgatóhelyettestől, előzetesen egyeztetett időpontban. 
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20. A dohányzással kapcsolatos előírások 

20.1.  Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a bejárat előtti 5 méter sugarú területrészt –a 

munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.  

20.2.  Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, 

iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek 

(alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a 

távollétet igazolatlannak tekintjük.  

20.3.  Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

tilos.  

20.4.  A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.  

  

21. A tanulók ügyeivel kapcsolatos szabályok 
 

21.1. A versenyeken és egyéb rendezvényeken való részvétel 

 Iskolai versenyen résztvevő tanulóink 12 órától kapnak felmentést az iskolai 

foglalkozásokon való részvétel alól.  

 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 

meghallgatása után – az intézményvezető dönt.  

 A fentiekben szabályozott esetekben az osztályfőnök, a hiányzást iskolaérdekből történő 

távollétnek minősíti a naplóban, és a tanítási napokról, órákról való távolmaradást minden 

esetben igazolt hiányzásként kezeli az összesítésnél.  

 

22. Egyéb szabályozások 

 

22.1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

22.1.1. Az SZMSZ hatálybalépése 

A SZMSZ 2017. évaugusztus. hó 31. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszti a 2016. év augusztus hó 23. napján készített SZMSZ. 

22.1.2. Az SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, 

vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, a szülői 

szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A 

SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

Kelt: Szeghalom, 2017. év augusztus hónap 31. nap 

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

                                                   P.H.                                                         igazgató 
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22.1.3.Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

I.  A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2017. év szeptember 

hó 15. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban  

Kelt: Szeghalom,2017. év szeptember hónap 15 nap 

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

a diákönkormányzat vezetője 

II. A szervezeti és működési szabályzatot az Intézményi Tanács 2017.év szeptember hó 23. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési 

jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta.  

Kelt: Szeghalom,2017 év  szeptember hónap 23 nap 

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

az intézményi tanács elnöke 

 

III. A szervezeti és működési szabályzatot a szülői közösség 2017. év október hó 16. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen 

szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben 

gyakorolta.  

Kelt: Szeghalom,2017 év  október hónap 16  nap 

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

szülői szervezet képviselője 

 

IV: A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2017.év augusztus hó 31. 

napján tartott értekezletén elfogadta. 

Kelt: Szeghalom,2017 év  augusztus hónap 31  nap 

 

……………………………….. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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22.1.4. Fenntartói nyilatkozat 

22.1.4. Jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében a fenntartóra többletkötelezettséget 

jelentő rendelkezések nem találhatóak.  

Az SZMSZ hatálybalépésével kapcsolatban a Gyulai Tankerületi Központ, mint az intézmény 

fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre 

jogosult vezetője a szervezeti és működési szabályzat fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat 

jóváhagyja.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

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

fenntartó képviselője 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Tagai Andrea, mint a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ( OM 028292 ) 

intézményvezetője nyilatkozom, hogy a 2017.08.31-én előterjesztett és elfogadott intézményi Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 § (4) bekezdése 

értelmében a fenntartóra többletkötelezettséget jelentő rendelkezéseket nem tartalmaz. 

 

Szeghalom, 2017.augusztus 31  

 

                                                                                       Tagai Andrea  

                                                                                 intézményvezető 
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1. sz. Melléklet 

1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

1.Jogszabályi háttér 

Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, valamint 

 az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata, 1999. 

 

2. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának tartalma 

 

2.1.A könyvtárra vonatkozó adatok 

Elnevezése: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Könyvtára 

Címe: 5520 Szeghalom, Dózsa Gy.u. 13-17. 

Alapterülete: 50 m2 

Használói köre: pedagógusok, tanulók, az iskola dolgozói 

2.2.A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása 

A könyvtár a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezetében működik. 

Fenntartásáról és fejlesztéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó 

gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az iskola és a fenntartó közösen 

vállal felelősséget.  Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a 

nevelőtestület és a diákközösségek javaslatainak meghallgatásával. 

2.3.A könyvtár feladatai 

 Az iskolai könyvtár gyűjteményét szakszerűen fejleszti és feltárja.  

 A gyűjteményre épülő szolgáltatásaival az iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa. 

 Költségvetési keretén belül biztosítja az iskola alkalmazottai és tanulói részére a neveléshez, 

oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat.  
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 A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a 

kívánatos olvasási szokások kifejlesztését, a tanulók önálló ismeretszerző képességének 

kialakítását.  

 A pedagógusok alapvető pedagógiai, szakirodalmi és információs tájékoztatására törekszik, 

ennek érdekében fogadja más intézmények ilyen irányú szolgáltatásait. 

2.3.Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása 

 Az iskolai könyvtár az intézmény követelményeinek megfelelően folyamatosan, tervszerűen 

és arányosan fejleszti állományát.  

 Az állomány vétel, ajándék, csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően gyarapodik. 

 Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a fenntartó a 

költségvetésben előre megtervezetten, folyamatosan biztosítja.  

 A fenntartó hasonlóképpen gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a 

szociális feltételekről. 

 Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, 

nyomtatványok beszerzése az iskola költségvetésében biztosított összegekből a könyvtáros 

tanár feladata. Hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható.  

 A könyvtáros tanár az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelőtestület, 

a diákközösségek javaslatait és az iskola könyvtári környezetének állományi adottságait. 

2.4.A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok. 

 Könyvállomány: kézi- és segédkönyvtár, valamint kölcsönözhető állomány. Raktári rendjük: 

szépirodalom betűrendben, ismeretközlő irodalom szakrendben, ezen belül betűrendben. 

 Periodikák. Raktári rendjük: a friss számok a folyóirattartón, a régebbiek tékázva. 

 Audiovizuális dokumentumok. 

  Raktári rendjük: külön egységként dokumentumtípusonként folyószámos elhelyezéssel. 

2.5.Az állomány nyilvántartása 

A könyvtárba érkező, gyűjtőkörbe tartozó, tartós megőrzésére szánt dokumentumokat 6 napon belül 

állományba kell venni. 

2.6.A könyvtári állomány ellenőrzése, védelme 

2.6.1.Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell 

vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé és a természetes elhasználódás következtében 

alkalmatlanná vált dokumentumokat.  

2.6.2.Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasók által elveszített és térített dokumentumokat 

is. 

2.6.3.Az olvasó az általa elveszített, megrongált dokumentumot az alábbi módokon pótolhatja: 

 a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével, 

 a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével, 

 a dokumentum másolási értékének megtérítésével, 

 a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum 

beszerzésével. 
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2.7.A könyvtári állomány feltárása 

Az iskolai könyvtár teljes állományáról az alábbi katalógusok készülnek: 

 raktári katalógus, 

 alapkatalógus: betűrendes leíró katalógus, 

 csoportképzéses szakkatalógus. 

Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 

2.8.Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

 Az iskolai könyvtár szolgáltatásaival a könyvtár használóinak rendelkezésére áll. 

 A könyvtár használóinak köre: 1. az iskola tanulói, 2. az iskola nevelőtestülete és nem 

pedagógus dolgozói.  

 Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek, intézmények csak könyvtárközi kölcsönzés 

útján vehetik igénybe az iskolai könyvtárat.  

 A könyvtár biztosítja a számítógépes informatikai szolgáltatásokat is a könyvtárt használók 

körében.  

 Az iskolai könyvtáron keresztül használatra megkapja a pedagógus a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, audiovizuális dokumentumokat, valamint az 

informatikai eszközöket igényük és a könyvtár lehetőségei szerint. Ezeket esetenként 

előzetesen egyeztetik a könyvtárossal. 

 Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse.  

 Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és 

csoportos helyben használatát, valamint a csak helyben használható dokumentumok 

kivételével a kölcsönzését.  

 Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához 

szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt.  

 Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, 

esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.  

 Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra épülő 

tanítási órák kialakításában, előkészítésében.  

 Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat.  

 Gondoskodik az állomány védelméről, szakmai rendjéről. 

 Az olvasó köteles betartani a könyvtár használatának szabályait.  

 Köteles rendezni tartozását az iskolával történő jogviszony megszűnése előtt.  

 

2.9. Záró rendelkezések 

A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzata szerint 

kell eljárni. Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában, 

szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető változások következnek be. Az iskolai 

könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 
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3. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

 

3.1.Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

 Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítást a nevelőtestület 

véleményének kikérésével az iskola igazgatójának jóváhagyásával végzi. 

 Az egyes dokumentumok beszerzésénél figyelembe kell venni az iskolai könyvtár 

funkciórendszerét, az iskola vonzáskörzetében működő könyvtárak szolgáltatásait, a 

beszerzési példányszámok meghatározásánál pedig az ellátandó tanulók, tanárok számát. 

 Az iskolai könyvtár alapfunkcióját az iskola nevelési-oktatási céljai, és azok tartalma 

határozza meg.  

 A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő 

dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtő körébe. Ide soroljuk az írásos nyomtatott 

dokumentumtípusok közül a segédkönyveket, a helyi tantervekben meghatározott kötelező 

és ajánlott olvasmányokat, a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és 

szépirodalmat, a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakirodalmat, tanítás-tanulást segítő nem 

nyomtatott ismerethordozókat.  

 A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtő körbe 

sorolt dokumentumok képezik.  

 Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen 

vállalhatja. 

 A tanulók és nevelők sokirányú érdeklődését, egyéni művelődését segítik más könyvtárak is.  

 Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról: 

 Írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, tankönyv, periodika. 

 Audiovizuális ismerethordozók: hangos-képes dokumentumok. 

 Egyéb információhordozók. 

 

3.2.A beszerzés forrásai: 

 Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék, csere útján gyarapszik. 

 Nem kerülhetnek az állományba a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok. 

3.3.A gyűjtés szintje és mértéke: 

 Kiemelten kell gyűjteni a helyi tantervekben meghatározott kötelező és ajánlott 

irodalmat, munkáltató eszközként használatos műveket. 

 A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó irodalmat tartalmi 

teljességgel, de válogatással kell gyűjteni. 

 Az ismeretközlő dokumentumok közül a tantárgyak oktatásában felhasználható 

tudományterületek enciklopédikus szintű gyűjtése, a tananyagban szereplő írók, költők 

válogatott művei, antológiák, gyűjteményes kötetek. 
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3.4.Szépirodalom 

A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége 

 Átfogó lírai, prózai, drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatására: teljesség 

igényével. 

 Az általános iskolai tananyagnak megfelelően a házi- és az ajánlott olvasmányok: kiemelten. 

 A tananyagban szereplő szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei: teljességgel. 

 A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs alkotók művei: erős válogatással. 

 Tematikus antológiák: válogatással. 

 Regényes életrajzok, történelmi regények: erős válogatással. 

 Az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalma: erős válogatással. 

3.5.Szakirodalom 

 

3.5.1. A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége 

 Alap- és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák alapszinten: válogatva. 

 A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alap- és középszintű 

elméleti és történeti összefoglalói alapszinten: válogatva. 

 A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok részterületeit 

bemutató alap- és középszintű szakirányú segédkönyvek középszinten: teljességgel. 

 A tantárgyak, szaktárgyak, szaktudományok alap- és középszintű történeti összefoglalói 

középszinten: válogatva. 

 Munkáltató eszközként használatos alap- és középszintű ismeretközlő irodalom alapszinten: 

válogatva. 

 A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó középszintű irodalom: válogatva. 

 A szakmai tárgyak alap-, közép- és felsőszintű ismeretközlő irodalma középszinten: 

válogatva. 

 A szakmai tárgyak alap-, közép- és felsőszintű ismeretközlő irodalma felsőszinten: 

válogatva. 

 Az iskola érvényben lévő tantervei, tankönyvei: teljességgel. 

 Az iskola oktatási segédletei: teljességgel. 

 A tanított nyelvek oktatásához felhasználható segédletek: erősen válogatva. 

 Helytörténeti művek: válogatva. 

 

3.6. Pedagógiai gyűjtemény 

Az iskolai könyvtár gyűjti a pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést 

segítő pedagógiai szakirodalmat (pedagógiai lexikonok, neveléselméleti kézikönyvek, 

neveléstörténeti összefoglalások, a pedagógiai klasszikusainak művei, a családi életre való 

neveléssel, értelmi neveléssel, személyiségformálással kapcsolatos munkák, tantárgyi módszertani 

segédkönyvek), a pedagógia határtudományai közül az alapvető pszichológiai irodalmat, valamint a 

szociológia, szociográfia, statisztika, jog irodalmát enciklopédikus szinten. 

3.7. Könyvtáros segédkönyvtára 

A tájékoztató munkához a kézi- és segédkönyvek mellett: 
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 Válogatva gyűjtött: az általános bibliográfiák, szakbibliográfiák, kiadók és 

könyvkereskedői katalógusok; a gyarapítás, nyilvántartás, osztályozás, 

katalógusszerkesztés szabályai; a könyvtárat érintő jogszabályok, 

irodalompropagandával kapcsolatos módszertani kiadványok. 

 Teljességgel gyűjtött: állományra vonatkozó alapjegyzékek, ajánlóbibliográfiák, MPI 

iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok. 

3.8. Hivatali segédkönyvtár 

Az iskola vezetése részére gyűjtendő az igazgatás, a gazdálkodás, az ügyvitel körébe tartozó 

legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények. 

Audiovizuális gyűjtemény 

A tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató, illetve ismeretterjesztő 

dokumentumok beszerzése fokozottan ajánlott. 

4. Könyvtárhasználati szabályzat 

 

 Az iskolai könyvtárnak az iskola minden tanulója és dolgozója tagja lehet.  

 A beiratkozás díjtalan, a könyvtári tagság megújítása tanévenként szükséges. 

 A könyvtárat nyitvatartási időben a beiratkozott tagok használhatják.  

 A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. 

 A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 

 Az állományból egy-egy alkalommal maximum 5 kötet kölcsönözhető 2 hétre.  

 A kölcsönzési idő egyszer meghosszabbítható. 

 A könyvek a tanév végéig kölcsönözhetők. 

 A dokumentumok közül csak helyben használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, 

periodikumok, nem nyomtatott dokumentumok. 

 A csak helyben használható dokumentumokat a pedagógusok egy tanítási órára 

kikölcsönözhetik. 

 Az olvasó a könyvtári tartozását az iskolával való tanulói, illetve dolgozói jogviszony 

megszűnése előtt köteles rendezni. 

 Az esetleges adatmegváltoztatás bejelentését a könyvtárhasználó köteles a változás után 

maximum 15 nappal írásos formában bejelenteni a könyvtáros részére.  

 A változásokat hivatalos dokumentumokkal kell igazolni. 

 A könyvtár nyitva tartási ideje minden tanév kezdetekor kifüggesztésre kerül a könyvtár 

ajtajára. Nyitva tartás időben lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, a 

könyvtárhasználati órák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, melyek 

tervezésében, szervezésében a könyvtáros tanár a szaktanárokkal együtt vesz részt. 

 Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges 

ismeretekről. 

 A könyvtáros tanár segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges 

irodalomkutatásában. Segíti, irányítja a könyvtárhasználati versenyre való felkészítést. 

 A könyvtárban nyilvántartás készül a kölcsönzésekről.  

 A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti.  
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 A saját gyűjtemény kereteit meghaladó igényeket az olvasó kérésére a könyvtár 

könyvtárközi kölcsönzéssel elégítheti ki.  

 A felmerülő költségek az olvasót terhelik. 

 Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el szaktantermekben.  

 A letéti állományt szeptember elején veszik át és tanév végén adják vissza a megbízott 

tanárok, akik az átvett állományért anyagi felelősséggel is tartoznak.  

 A letéti állomány nem kölcsönözhető. 

 Ha az olvasó a könyvtári dokumentumot elveszti, megrongálja, akkor ugyanannak a műnek 

egy másik, kifogástalan példányát köteles beszolgáltatni.  

 Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó a könyv mindenkori beszerzési költségét köteles 

megtéríteni. Végső esetben a könyvtár a megrongált, illetve elveszett dokumentummal 

egyenértékű dokumentumot is elfogadhat. 

 Az igazgatóhelyettesek feladata, hogy a tanulói, illetve dolgozói jogviszony megszűnése 

előtt ellenőrizze az érintett személyek könyvtári tartozásait, és azok rendezését.  

 

5. Tankönyvtári és tartós tankönyvek szabályzata 

A diákok a tanév befejezése előtt kötelesek a tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban 

leadni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv működési 

szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, 

munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig 

vehetik igénybe. 

5.1.A tankönyvek nyilvántartása 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges 

tankönyveket. Ezek tartós tankönyvként kezelendők. 

5.2. Kártérítés 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., 

továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan 

elvárható a tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a tanulmányai végéig használható 

állapotban legyen.  

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az 

iskolának megtéríteni. 

Ennek lehetőségei: 

 ugyanolyan könyv beszerzése, 

 anyagi kártérítés. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 

esetben az igazgató szava döntő. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél 
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indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő 

hányadát kell kifizetnie: 

 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át, 

 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át, 

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át. 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a 

kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott 

kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

Az első és második évfolyamos tanulók nem kötelezhetőek a sérült könyvek kártérítésére. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom oldal 1 

Szervezeti és Működési Szabályzat  

2. sz. Melléklet 

Bélyegző használati szabályzat 

 

Érvényes: 2016.november 23- tól. 

1. Az intézmény bélyegzői 

 

1.1.Körbélyegző (több példány esetén sorszámmal ellátva) 

(a bélyegző/k/ lenyomata) 

 

 

 

1.1.2. Használata  

Az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az igazgató vagy a 

helyettesítésével megbízott igazgatóhelyettes aláírásával érvényes. 

1.1.3. Használatára jogosultak: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettesek 

 iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő esetekben 

1.1.4. Őrzési hely 

Az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: Szolga Ibolya iskolatitkár. 

1.2. Kis körbélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

1.2.1.Használata:  

A pedagógusigazolványok érvényesítése.  

A bizonyítvány pótlapok jegyzékének érvényesítéséhez. 

1.2.2.Használatára jogosultak 

 az igazgató 

 igazgatóhelyettesek 

 az iskolatitkár 
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1.2.3. Őrzési hely:  

Az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: Szolga Ibolya  iskolatitkár. 

2. A bélyegzők kezelésének szabályai 

A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola igazgatója dönt. A használaton kívüli 

bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell tartani. Felelős az iskolatitkár. 

2.1. Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 A bélyegző lenyomatát. 

 A bélyegző sorszámát (amennyiben van). 

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

 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. 

Az  SZMSZ  hatálybalépésével, 2017. augusztus 31-én (év/hónap/nap) érvénybe lépett a 

bélyegzőhasználati szabályzat. 

Szeghalom, 2017. augusztus 31.                                    

                                                                                                                       Tagai Andrea                                        

Intézményvezető 
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3. sz. Melléklet 

Adatkezelési szabályzat 
 

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 26. §. szabályozza a köznevelési intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok kezelését.  

 

1. Nyilvántartható adatok 

 

1.1. A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés 

információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program 

keretében előírt adatokat szolgáltatni.  

1.2. A köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógus- 

igazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.  

1.3. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok:  

 nevét,  

 születési helyét, idejét,  

 nemét,  

 lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

 végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,  

 oktatási azonosító számát tartja nyilván.  

1.4. A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:  

 a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 

esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma,  

 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,  

 a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:  

 felvételivel kapcsolatos adatok,  

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,  

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,  

 tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,  

 kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok,  

 a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,  

 a tanuló oktatási azonosító száma,  

 mérési azonosító,  

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:  

 a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,  

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok,  

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  

 a tanuló diákigazolványának sorszáma,  

 a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,  

 évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,  

 a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,  

 az országos mérés-értékelés adatai.  
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2. Adatok továbbítása 

 

2.1. Az 1.2 és az 1.3. pontban foglalt adatok – az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes 

adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók: 

  

 a fenntartónak,  

 a kifizetőhelynek,  

 a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek,  

 a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek,  

 a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak,  

  a nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

 

2.2. A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok 

és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten 

kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a 

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR – jogszabályban 

meghatározott – működtetője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közre-működők részére 

továbbítható.  

2.3. A tanuló adatai közül:  

 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 

jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya 

fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, 

rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére,  

 iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához,  

 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi 

dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának 

megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó 

intézménynek,  

 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 

céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,  

 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,  

 a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,  

 az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat 

nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a 
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nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez 

továbbítható,  

 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a 

nevelési-oktatási intézmények egymás között,  

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,  

 magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 

szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak, vagy ha az értékelés nem az iskolában 

történik, az iskolának,  

 iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,  

 diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR – jogszabályban 

meghatározott – működtetője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére 

továbbítható.  

 

2.5. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és 

a kedvezményre való jogosultsága.  

 

3.Titoktartási kötelezettség 

 

3.1. A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel 

szemben titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, 

adatot, információt illetően, amelyről a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül 

fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a 

tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.  

 

3.2. A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az 

adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.  

 

3.3. A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha 

megítélése szerint a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe 

kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adat-továbbításhoz az érintett, valamint az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.  

 

 

4. Adattovábbítás 

 

Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa 

meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.  

 

4.1. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell 

tartani.  
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4.2. A fentiekben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 

céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.  

 

5.  A köznevelés információs rendszere 

 

5.1. A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a 

nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, és tanulói 

adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés jogszerűégéért az oktatásért felelő 

miniszter felel.  

 

5.2. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, 

ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok 

végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-

be.  

 

5.3. A KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak,  

 aki tanulói jogviszonyban áll,  

 akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,  

 akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,  

 akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,  

 akit óraadóként foglalkoztatnak.   

5.4. Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.  

5.5. A tanulói nyilvántartás a tanuló  

 nevét,  

 nemét,  

 születési helyét és idejét,  

 társadalombiztosítási azonosító jelét,  

 oktatási azonosító számát,  

 anyja nevét,  

 lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

 állampolgárságát,  

 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,  

 diákigazolványának számát,  

 jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének  

 kezdetét és befejezésének idejét,  

 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének időpontját,  

 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

 nevelésének, oktatásának helyét,  

 tanulmányai várható befejezésének idejét,  

 évfolyamát tartalmazza.  

5.6. A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást 

nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi adat- 

és lakcímnyilvántartás központi szerve részére.  
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A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és 

lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a KIR 

működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított 

természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR működtetőjét. 

A KIRA működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a 

köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. A tanulói nyilvántartásban adatot 

a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, 

kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.  

 

5.7. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott:  

 nevét, anyja nevét,  

 születési helyét és idejét,  

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  

 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a 

diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,  

 munkaköre megnevezését,  

 munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

 munkavégzésének helyét,  

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

 vezetői beosztását,  

 besorolását,  

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

 munkaidejének mértékét,  

 tartós távollétének időtartamát.  

 

5.8. Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni.  

 

5.9. Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a 

pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- 

és lakcímnyilvántartó szerv részére.  

 

5.10. A KIRA-ban adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a 

nyilvántartásba. 

  

5.11. A KIRA működtetője a KIRA-ban nyilvántartott személyek természetes személyazonosító 

adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a 
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KIRA működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított 

természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIRA működtetőjét. 

A KIRA működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIRA-ban a 

köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át.  

 

5.12. A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a 

társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIRA működtetője az országos egészségbiztosítási 

szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a személyi- és lakcím adatok 

helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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4. Melléklet 

Az alapfokú művészeti iskola, mint feladat ellátási hely működési rendje 

 

1. A telephely nyitva tartása: 
 

A szorgalmi időben a telephely művészeti oktatás céljából 13-19 óráig vehető igénybe. Indokolt 

esetben az igazgatóhelyettes I. ettől eltérő nyitva tartást is megállapíthat. 

 Az épületben a nyitva tartási időn kívül csak előzetes engedély alapján lehet tartózkodni, melyet az 

igazgató adhat. Ekkor a foglalkozást tartó pedagógus, vagy a szerződésben meghatározott kívülálló 

felel az épület és a felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért.  

A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel.  

Az ügyintézés a központi épület titkárságán történik, 7:30 – 16:00 óra között. Tanítási szünetekben 

irodai ügyelet csak kijelölt napokon működik. Az ügyfélfogadás rendjét az intézményvezető 

állapítja meg.   

A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézmény a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza. 

 

2. A tanítási órák rendje 

 

 A tanórák 30, ill. 45 percesek. A tanórákat úgy kell szervezni, hogy azok ne ütközzenek az 

általános iskola tanóráival és azok végeztével legalább 30 perc álljon a tanuló 

rendelkezésére az ebéd kulturált elfogyasztására, ill. pihenésre. 

 A művészeti iskola órái és a tanórán kívüli foglalkozások a délelőtti órák végeztével, a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek, és legfeljebb 19 óráig tartanak.  

 A tanórák közül 2-2 tanóra összevonható. Az összevont tanórák esetében is biztosítani kell  

tanulók és oktatók számára  egyaránt a pihenés lehetőségét. 

 A megtartott órákat a naplókban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni. Jelenleg használt 

napló „Mulasztási, osztályozási és haladási napló” 

 A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni, vagy tanítási 

órát más módon zavarni nem szabad. 

 A tanár köteles a tanítási idő előtt 15 perccel a tanítás színhelyén megjelenni. 

 A tanítási időszakában 13 órától 16 óráig az igazgatóhelyettes III vagy a munkaközösség 

vezető, akadályoztatásuk esetén legalább egy tanszakvezető a feladat ellátási helyen 

tartózkodik.  

 A foglalkozások (órák) befejezéséig az iskola rendjéért a foglalkozást vezető pedagógus 

felel.  

 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató állapítja 

meg az intézmény tanóra rendjének, foglalkozási rendjének, ill. egyéb ellátott feladatok 

függvényében.  

 A pedagógus heti egy fogadóórát köteles tartani az éves munkarendben meghatározottak 

szerint. 



 

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom oldal 2 

Szervezeti és Működési Szabályzat  

3.Tanulók munkarendje 

A tanulók részletes munkarendjét, jogait és kötelességeit az intézmény Házirendje szabályozza. 

A házirendben foglaltak valamennyi, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóra kötelező 

érvényűek. 

4.Tanév helyi rendje 

 

 A tanév helyi rendjét az intézményvezető határozza meg, az oktatási miniszter által kiadott, 

a tanév rendjére vonatkozó rendelete alapján, melyet a tanévnyitó értekezleten hirdet ki.  

 A művészeti iskola éves Munkatervét, az intézményi tervezéssel összhangban állítja össze. 

 A tanév helyi rendjét, az iskola házirendjét, a balesetvédelmi előírásokat a tanszakvezetők 

a művészeti iskolai tanévnyitón ismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. 

 A házirendet, a tűzvédelmi utasítást, a menekülési útvonalat, valamint az órarendet 

valamennyi foglalkozási helyen ki kell függeszteni. 

 

5.Térítési díj befizetése 

 A térítési díjak és a tandíjak befizetése az intézmény székhelyén (Tildy Zoltán u. 19 

21.),  az iskolatitkárnál, készpénzzel történik, melyről átvételi nyugtát kap a befizető. 

 Az iskola elektronikus és nyomtatott, az igazgató által hitelesítve, összesítő lapot készít a 

befizetésekről, melyet eljuttat a tankerületbe. 

 A térítési és tandíjak befizetését a fenntartó által meghatározott időpontig kell 

megtenni. Ha a rendelkezés másképpen nem határoz, az alábbi időpontok az 

irányadóak: 

I. félév: október 15-ig 

II. félév: március 15-ig kell teljesíteni. 

Nem kell térítési díjat fizetnie annak a tanulónak, aki: 

 hátrányos helyzetű  

 halmozottan hátrányos helyzetű 

 tartós betegek (melyet orvosi szakvélemény egyértelműen alátámaszt) 

 testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista, amennyiben ezt a 

szülője (gondviselője) hivatalos okmánnyal (jegyzői, gyámhatósági határozattal, 

szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel) bizonyítani tudja. 

 A fizetési mentességhez szükséges igazolások a munkaközösség vezetőhöz kerülnek 

leadásra, aki kimutatást készít a fizetési kötelezettségek mértékéről, illetve a mentességről. 

Ezt egyezteti az igazgatóhelyettes I.-el és az iskolatitkárral. 
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6.A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendjei. 

 

6.1.Tanulmányi kirándulások: 

 

 iskolai csoportok, tanszakok kölcsönös látogatásai 

 művészeti fesztiválokon, tanulmányi versenyeken való részvétel 

 művészeti, közművelődési intézmények, műsorok, előadások, kiállítások szervezett 

látogatásai 

 a félévi és év végi bemutatók, egyéb a tanév helyi rendjében szabályozott bemutatók. 

A tanulmányi kirándulás a nevelő- oktató munka szerves része. 

A tanítási napra szervezett tanulmányi kiránduláshoz az intézmény igazgatójának hozzájárulása 

szükséges. 

Tanulmányi kirándulások alkalmával 20 tanulóként legalább 1 fő kísérőtanárt kell biztosítani. A 

kísérőtanárok felelősek a rendért, a tanulók testi épségéért. 

Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, lehetőleg biztosítani kell szaktanára részvételét.(Önként 

jelentkező szülők kísérőül bevonhatók, de a tanári kíséretet nem helyettesíthetik.) 

A kirándulásokon való részvétel költségeit a szülők/szponzorok esetleg pályázati források 

biztosítják.  

Törekedni kell arra, hogy tanuló anyagi okokból ne maradjon távol a kirándulásokról. 

A munkaközösség vezető gondoskodik arról, hogy a versenyeken elért eredményekről az iskola 

közösség tudomást szerezzen. 

6.2.Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere látogatások: 

Az intézményvezető engedélyével az iskolai munkaterv alapján az iskola tanárai és tanulói 

tapasztalatcsere és közös művészeti tevékenység céljából cserelátogatásokat, közös fellépéseket 

szervezhetnek. Ennek költségeit a meghívó felek kölcsönös megállapodás alapján biztosítják. 

7.Eszköztár 

Törekedni kell az iskolai eszköztár folyamatos bővítésére, amely az iskolai nevelő-oktató munka 

hatékonyságát, a korszerű szemléltetést szolgálja. 

Az állományának tartalmaznia kell a kötelező „Eszköz és felszerelési jegyzék”-ben meghatározott 

eszközöket és felszereléseket.  

Az állomány gyarapítására figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, a saját erőforrások 

megteremtésének érdekében. 
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A tanulóknak, átvételi elismervény ellenében kiosztott eszközöket/hangszereket a tanév végén 

vissza kell adni. Az elveszett vagy vissza nem szolgáltatott eszközöket folyó kereskedelmi áron kell 

megtéríteni. A megrongált eszközökért a tanuló anyagi felelősséggel tartozik. 

8.A tanulók felvétele és értékelése 

 

8.1.A tanulók felvétele: 

 

Az iskola felvételi vizsgát nem szervez. A tanszakokra jelentkezni írásban a meghirdetett határidőn 

belül (minden tanítási évben május 15-ig!) kell. A tanulói jogviszony a beírás napján jön létre. A 

beiratkozás egy tanévre jelent kötelezettségvállalást az iskola illetve a tanuló (szülő, gondviselő) 

részéről. 

A tanítási év első hetében ún. pót-beiratkozásra is van lehetőség, ha egy tanszakon csak így 

biztosított a törvény által előírt minimális csoportszám. 

8.2. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: 

 A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai elfoglaltság…) 

maradhat távol a főtárgyi és a kötelező tárgyi órákról, foglalkozásokról.  

 Az órarend szerinti foglalkozásokról való távolmaradást a legközelebbi foglalkozáson 

igazolni kell.  

 Igazolást a szülő, az orvos, az iskola (általános iskola, középiskola) pedagógusa adhat.  

 A mulasztásokat és azok igazolását a tájékoztató füzetbe is be kell vezetni. 

 Ha az igazolatlan mulasztások ismétlődnek, a szaktanár köteles a tanulót és szüleit annak 

következményeire írásban figyelmeztetni. 

 Amennyiben a tanuló tíz tanítási óránál többet mulasztott igazolatlanul és a felszólításokra 

sem pótolja az igazolását, vagy továbbra sem jelenik meg a foglalkozások a jogszabály 

erejénél fogva megszűnik a tanulói jogviszonya.  

 Ha a tanulói jogviszony a tanuló (ill. a szülő, gondviselő) gondatlanságából szakad meg, 

akkor nem mentesül a térítési díj fizetési kötelezettsége alól. 

8.3.A tanulói jogviszony megszűnése: 

Megszűnik a tanulói jogviszony: 

 ha a tanuló bejelenti, hogy kimarad az iskolából a bejelentésben megjelölt napon, 

  az intézmény utolsó évfolyamát követő vizsga napján, illetve, ha a tanuló nem tesz 

vizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján,  

 ha a tanuló tanulói jogviszonyát fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú 

tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének 

vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre 

emelkedésének napján,  
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 ha az iskola kötelező foglalkozásairól igazolatlanul 10 tanítási óránál többet 

mulasztott, feltéve, hogy az iskola a tanulót (kiskorú tanul esetén a szülőt) legalább 

kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

 

8.4. A tanulók értékelése: 

 A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen (havonként) 

érdemjeggyel értékeli. 

 A tanulók munkáját – kivéve az előképző tanulóit – félévkor és a tanév végén osztályozni 

kell. 

 Az osztályozás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti 

eredményeinek egybevetése alapján történik. Az adható érdemjegyek: jeles/5/, Jó /4/, 

közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/. 

 A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani (a 

továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: Tanulmányok alatti vizsga). 

 A tanulmányok alatti vizsgát a tanszakvezetőkből álló háromtagú vizsgabizottság előtt kell 

letenni. 

 A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgatóhelyettes I. bízza meg.  

 A tanév végén a tanulók az év során végzett munkájukról „évzáró vizsgaelőadás” keretében 

adnak számot (zene, társastánc, színjáték), míg a képzőművészetben részvevők a tanórákon 

végzett munkáikat kiállítás keretében mutatják be.  

 Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi sérülés 

miatt a vizsgaelőadáson megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát igazolással 

bizonyítja. 

 Nem osztályozható az a tanuló, akinek a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai 

együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám egyharmadát. 

 Az osztályzatokat félévkor a tájékoztató füzetbe és a naplóba, év végén a naplóban, a 

törzslapra és a bizonyítványba kell bejegyezni. 

Az iskola a tanuló bizonyítványának kiadását semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 

8.5. Felsőbb osztályba lépés 

 

Felsőbb osztályba az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt sikeresen elvégezte, vagy 

sikeres különbözeti vizsgát tett, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg. 

 

8.6. Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 
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Az a tanuló, aki osztálya tantervi követelményeit önhibáján kívül nem tudja teljesíteni, az írásban 

kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben is ugyanannak az osztálynak tanulójaként 

folytathassa. 

Az igazgató a szaktanár meghallgatása alapján dönt. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem 

kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 

Az osztályát folytatja az a tanuló is, akinek mulasztása meghaladja az összóraszám egyharmadát. 

A tanuló az alapfok végén legfeljebb két alkalommal igényelheti, hogy tudásának elmélyítése 

céljából ismételje az évfolyamot. 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmező intézkedéseinek elvei és formái megegyeznek az 

intézménynél leírt és elfogadott szabályokkal! 

9. Ünnepélyek megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok. 

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

megőrzése, öregbítése az iskola minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre 

vonatkozó időpontokat, valamint a szervezéssel megbízott felelősöket az éves munkatervben 

határozza meg a nevelőtestület. 

10. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: 

Célja:  

az intézményben folyó nevelő-oktató munka jogszerű, hatékony működtetése, az esetlegesen 

előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetekben – jogosult az intézmény pedagógusai közül 

meghatározott céllal és jogkörrel bárkit kijelölni az ellenőrzési feladatok elvégzésével. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 Művészeti órák pontos, a tervezésnek megfelelő (tanmenet, foglalkozási terv) szerinti 

megtartása. 

 A nevelő-oktató munka színvonala (előzetes felkészülés, tervezés – az óra felépítése, 

szervezése, egyénre, csoportra szabott módszerek alkalmazása – a tanulók, a pedagógus 

munkafegyelme - az óra, foglalkozás eredményessége). 

 A gyermek – pedagógus kapcsolattartása, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása. 

 A tanórán kívüli nevelőmunka, a személyiségfejlesztés, a közösségformálás hatékonysága. 

 A tanulói felügyelet ellátása. 

 A nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység ellátása. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók művészeti nevelésének figyelemmel kísérése.  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 
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 Óralátogatás, a foglalkozások látogatása 

 Szóbeli beszámoltatás 

 Írásbeli beszámoltatás 

 Mérések, felmérések, tesztek, vizsgálatok 

 A dokumentumok ellenőrzése (tanmenet, napló stb.) 

 Beszélgetés 

 Kérdőív. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében rögzített ellenőrzési terv 

szerint az intézményvezető és helyettesei végzik, a szakmai munkaközösség vezető segítségével. 

 

A fenti szabályzatban nem rögzített kérdésekben az intézmény dokumentumaiban 

meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni! 
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5 sz. Melléklet 

1. Panaszkezelési rend az iskola tanulói részére 

1.1.Célja: A tanulót érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten 

lehessen feloldani vagy megoldani. 

1.2. A folyamat leírása: 

I. szint 

 A panaszos a problémájával az osztályfőnökhöz fordul 

 Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem 

jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

 Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha az eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárult. 

II. szint 

 Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt 

a GYIV felelősnek, aki eljár az adott ügyben. 

 A GYIV felelős kivizsgálja az ügyet, majd tájékoztatja az igazgatóhelyettest.  

 A tájékoztató után, indokolt esetben, segítséget kér a Szeghalmi Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménytől (Családsegítő!), majd 3 napon belül egyeztet a 

panaszossal. 

 Ha az egyeztetés eredménytelenül végződik ismételt tájékoztatást ad az igazgatóhelyettes/ 

  esetleg az igazgató felé. 

 Az igazgatóhelyettes 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 

 Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik és 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.  

 Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, egy hónap után az érintettek 

közösen értékelik a beválást. Ha a probléma megnyugtatóan lezárult, feljegyzésben rögzítik. 

III. szint 

 Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelentheti a panaszt a fenntartó 

felé. A jelentés előtt tájékoztatja az igazgatót. 

 Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös 

javaslatot tesznek a probléma kezelésére, melyet írásban is rögzítenek. 

 A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek.  

 A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát, összegzi a tapasztalatokat.  

 Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves 

értékeléshez. 
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6. sz. Melléklet 

2. Panaszkezelési rend az alkalmazottak részére 

2.1.Célja: Az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat a 

legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani, megoldani. 

A folyamat leírása: 

I. szint 

 Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse 

annak a területnek, ahol a probléma felmerült.  

 A felelős megvizsgálja 3 napon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor a 

felelős tisztázza az ügyet a panaszossal. 

 Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 napon belül egyeztet a panaszossal. 

 Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és 

elfogadják az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult, 

melyet feljegyzésben rögzítenek. 

  Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, egy hónap időtartam után 

közösen értékelik a beválást. 

 Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg a panaszos a közalkalmazotti 

tanács közbenjárását kérheti. 

 Ha a problémát sem a felelős, sem a közalkalmazotti tanács közreműködésével nem sikerül 

megoldani az igazgatóhoz fordulhatnak.  

 Ha az igazgató nem tudja megoldani a problémát, akkor a fenntartó felé jelzéssel él. 

II. szint 

 Az iskola igazgatója, a fenntartó képviselőjének bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a 

panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. A javaslatot írásban is rögzítik. 

 A fenntartó képviselője és az igazgató egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást írásban 

rögzítik.  

 Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik a beválást. Ha 

ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik. 

III. szint 

 Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már 

csak oda fordulhat. 

  Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.  

 A folyamat gazdája az igazgató, aki tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, 

összegzi a tapasztalatokat.  

 Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves 

értékeléshez. 
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7.sz. melléklet 

 

Munkaköri leírás - javaslatok 
 

I. A pedagógusok munkaköri leírása 

 

1.A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Feladata a 

tantárgyfelosztás és az órarend szerint meghatározott tanórák megtartása, szakkörök, 

korrepetálások, felzárkóztatások és tehetséggondozó foglalkozások megtartása külön beosztás 

szerint. A Pedagógiai programban meghatározottak alapján nevelőmunkát lát el.  

Feladatát a törvényben meghatározott tanítással lekötött munkaidő figyelembe vételével és a 

tantárgyfelosztás alapján az alábbiak szerint látja el:  

 

1.1.Tanórákkal kapcsolatos feladatok:  

 

 Köteles lelkiismeretesen, alaposan felkészülni a tanítási órákra (óravázlat javasolt). 

 Feladata a kötelezően előírt kísérletek előkészítése, bemutatása.  

 A szemléltető eszközöket a lehetőségekhez képest az óra megkezdése előtt előkészíti. 

 Javasolt a kötelezőn felüli kísérletek munkaközösségi szintű tervezése.  

 Lehetősége van a maga által készített szemléltető anyagok előállításában igénybe venni az 

iskolai munkát segítő dolgozók munkáját.  

 Köteles a tanítási órát, foglalkozást, szakkört a kiírt időpontban és helyen elkezdeni és 

befejezni.  

 Köteles a tanórákon a nevelőtestületi elvárásoknak megfelelő, a tanuláshoz, munkához 

nélkülözhetetlen rendet, fegyelmet megtartani.  

 Köteles a hetesi teendők ellátását figyelemmel kísérni, ellenőrizni és a házirendnek érvényt 

szerezni.  

 Helyettesítés esetén a pedagógus a helyi tantervben szereplő tananyagot (tartós távollét 

esetén tananyagokat (osztályokra bontva) időben leadja vagy eljuttatja az intézményvezető-

helyettesnek, aki átadja a helyettesítő tanárnak.  

 

1.2.Tanulók értékelésével kapcsolatos feladatok:  

 

 Köteles a tanulók felkészültségét rendszeresen ellenőrizni, munkáját értékelni. (Ennek 

egységes elveit a nevelőtestület és a munkaközösség határozza meg a Pedagógiai program 

alapján).  

 Köteles figyelni arra, hogy tantárgya óraszámának megfelelő érdemjegy kerüljön a naplóba.  

 

1.3.Tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos feladatok:  

 

 Az iskola belső döntése alapján elvégzi a felzárkóztató, korrepetáló feladatokat, valamint a 

tehetséggondozást.  
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 Tanulmányi versenyekre jó színvonalon felkészíti tanulóit, a versenyeken gondoskodik 

kíséretükről.  

 Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységét a külön megbízásban leírtak szerint 

látja el, amennyiben ilyen feladatra megbízást vállal, illetve jelöli az iskola vezetése.  

 

1.4.Ügyelettel, felügyelettel kapcsolatos feladatok:  

 

 Ügyeletet lát el az ügyeleti rendben meghatározattak alapján.  

 Beosztás szerint ellátja a helyettesítéseket és felügyeleteket.  

 

1.5.Adminisztrációval kapcsolatos feladatok:  

 

 Köteles az előírásoknak megfelelően vezetni a haladási és szakköri naplót.  

 Adatokat szolgáltat az iskola vezetése számára.  

 Figyelemmel kíséri az iskolai dokumentumokat (heti-, havi eseménynaptár, az osztály  

naplóban a helyettesítés, órarend, megbízások stb.), a határidőket betartja.  

1.6.Iskolai rendezvényekkel kapcsolatos feladatok:  

 

Köteles részt venni a következő iskolai rendezvényeken:  

 tanévnyitó ünnepség,  

 tanári, alkalmazotti értekezletek,  

 iskolai ünnepségek,  

 fogadóórák,  

 szülői értekezletek (előzetes egyeztetés szerint)  

 diáknap,  

 ballagás,  

 tanítás nélküli munkanapok,  

 tanévzáró ünnepség,  

 illetve minden olyan esetben, amikor az iskolavezetés elrendeli. 

  

1.7.Eszközökkel, szertárral kapcsolatos feladatok:  

 

 A szertárfelelőssel egyetértésben végzi a szaktárgy eszközkészletének tervezett fejlesztését, 

javítását, selejtezését, beszerzési tervek összeállítását.  

 Anyagi felelősséggel tartozik az épület berendezéseivel, a rábízott eszközökkel és 

tantermekkel kapcsolatban az erre vonatkozó jogszabályok alapján.  

 

1.8.Továbbképzéssel kapcsolatos feladatok:  

 

A jogszabályban meghatározott időszakban 7 évenként 120 órás továbbképzésben köteles részt 

venni, melynek igazolását bemutatja az intézmény vezetőjének.  

 

1.9.Munkakapcsolatok, információ-kapcsolatok:  

 

Kapcsolatot tart a szülőkkel, a munkaközösség vezetőjével, az adott terület vezetőjével, az 

osztályfőnökkel, a tanulókat befogadó kollégiummal, a diákönkormányzattal és a tantestület más 
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tagjaival. E kapcsolattartás fő irányelve az legyen, hogy a tanulókat egységes elvárás rendszernek 

tegye ki az osztályban tanító tanárok közössége.  

1.10.A pedagógusok felelőssége  

 

A pedagógus felelőssége különösen, hogy:  

 nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan 

közvetítse,  

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

képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, 

illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását.  

 A gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön. Ha észleli, hogy a gyermek, tanuló 

balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye,  

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

 fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,  

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,  

 a szülőket, és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt 

figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek,  

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

 A tanulókkal és családjukkal kapcsolatos minden olyan ténnyel, információval kapcsolatban 

titoktartási kötelezettség terheli, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást. A 

titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek a Köznevelési törvény 

alapján kezelhetők és továbbíthatók. Munkatársaival kapcsolatban megtartja a hivatali titkot. 

A tanulók jogait és kötelességeit a törvény szellemében betartja, ill. megköveteli.  

 

2. A pedagógusok munkarendje 

 

2.1. A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, melyből a neveléssel-oktatással lekötött (22-26 

óra), illetve a kötött munkaidő (32 óra) elrendelése az intézményvezető feladata, vagyis ezt az időt a 

pedagógus az intézményvezető által elrendelt feladatokkal köteles tölteni.  

2.2.A pedagógusok a munkaidő egy részét tanítási órákkal, foglalkozásokkal az iskolában kötelesek 

ellátni, míg feladataik egy részét intézményen kívül végezhetik. Az iskolán kívül végezhető 

feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési 

törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött 

munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga 

dönt.  

2.3.A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető-

helyettesek állapítják meg az órarend figyelembevételével, az intézményvezető jóváhagyásával.  

2.4. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket 

az intézményvezető rangsorolja, és lehetőség szerint veszi figyelembe.  

2.5. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni. Az 

ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie.  

2.6. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap 

munkaidőben - de legkésőbb - az adott munkanapon 7.30-ig köteles jelenteni az 
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intézményvezetőnek, vagy az intézményvezető-helyettesnek, hogy helyettesítéséről gondoskodni 

tudjon.  

2.7. Az intézményvezető-helyettes a nevelői szoba hirdetőtábláján és a helyettesítési naplóban 

(lehetőleg szóbeli megbeszélés után) jelzi a helyettesítő pedagógusok órabeosztását.  

2.8. A hiányzó pedagógus köteles a hiányzás kezdetekor a helyi tanterv alapján tanóráinak az 

anyagát osztályokra és tanítási napokra bontva az iskolavezetéshez eljuttatni, illetve feljegyzéseivel 

a helyettesítő kolléga munkáját elősegíteni.  

2.9. A pedagógus az intézményvezető helyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb:  

- tanóra (foglalkozás) elhagyására  

- óracserékre  

 

3. Egynapos távollét engedélyezése pedagógus munkakörben alkalmazottak esetében 

 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók egy napos távollétének engedélyezését 

indokolt esetben - írásban - az intézményvezetőtől kérhetik.  

 

4. A távollét alatti munkavégzés alól a következő formák valamelyikének igénybevételével 

mentesíthető a pedagógus: 

 

 Gyermek után járó pótszabadság felhasználása  

 Óracsere  

 A távollét igazoltnak tekintése, munkabér folyósításának elmaradása (fizetés nélküli 

szabadság)  

 Szívességi helyettesítés  

Az intézményvezető-helyettesek távollétét az intézményvezető engedélyezi. Az intézményvezető 

távollétét a fenntartó engedélyezi.  

 

5. Pedagógusok megbízásai 

 

A pedagógusok számára - a nevelő - oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti - 

feladatokra megbízást vagy kijelölést az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek 

adnak a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

Azok a pedagógiai, vezetési, szervezési feladatok, melyeket a pedagógus kijelölés, választás, vagy 

az iskolavezetéssel való megállapodás alapján órakedvezmény vagy díjazás ellenében köteles 

ellátni:  

5.1. Pótlékkal vagy órakedvezménnyel ellátandó feladatok:  

 munkaközösség vezetése,  

 osztályfőnöki munka  

 közalkalmazotti tanács tagjai   

 szakszervezeti bizalmi  

 diákönkormányzati felelős 

 

5.2. Óraszámmal kifejezhető feladatok:  

 korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozási munka,  

 szakkörök, diákkörök, művészeti körök vezetése,  

 tömegsport foglalkozások vezetése.  
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5.3.Díjazás nélkül ellátandó feladatok:  

 

 ifjúságvédelmi tevékenység,  

 pályaválasztási munka,  

 szertárak kezelése, fejlesztése,  

 kapcsolattartás a közművelődési intézményekkel,  

 szervező munka a rendezvényeken.  

5.4.A felsorolt feladatok ellátásához a választás, megbízás elvei:  

 

 elsősorban a hozzáértés, a felkészültség, személyes adottság a mérvadó,  

 lehetőség szerint a pedagógusok közti egyenletes terhelés biztosítása,  

 önkéntesség elvének érvényesítése,  

 egészségügyi, szociális szempontok érvényesítése.  

 

II. Osztályfőnöki munkaköri leírás 

 

1. Az osztályfőnököket az osztályban tanító tanárok közül az intézményvezető kéri fel és bízza meg. 

  

2.1.Feladatai:  

 

 Tanév elején elkészíti az osztályfőnöki éves nevelési tervét és így biztosítja 

nevelőmunkája tervszerűségét.  

 Kezeli az osztálynaplót, annak vezetését az iratkezelés szabályai szerint végzi 

(haladási rész, osztálynévsor, hiányzások lezárása, statisztika, stb.).  

 Az adminisztrációs feladatokat ellátja (bizonyítvány, törzskönyv, igazolások, 

statisztikák stb.).  

 Az iskolavezetés megbízása alapján felméréseket készít osztálya tanulóiról.  

 A tanulói támogatások jogosultságának megállapításához szükséges igazolások 

összegyűjtését bonyolítja.  

 Folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, fogadóórákat és szülői értekezleteket tart.  

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi és közösségi teljesítményét, 

figyelemmel kíséri az osztály fegyelmi helyzetét. A szaktanárokkal és a szülőkkel 

egyeztetve (értesítve) megteszi a szükséges intézkedéseket.  

 Az SZMSZ-ben, illetve a házirendben meghatározottak szerint jutalmazhatja és 

büntetheti a tanulókat.  

 Lehetősége illetve igény szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot 

tart az osztályban tanító tanárokkal, kollégiumi nevelőkkel. 

 Megtervezi az osztály életét és programjait (bemutatkozó műsor, diáknap stb.), a 

lehetőségeknek megfelelően tanulmányi kirándulást szervez. 

  Kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzattal, annak munkáját segíti.  

  Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán 

kívüli, ill. iskolán kívüli elfoglaltságait. 
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III. Munkaközösség-vezetői munkaköri leírás 

  

1.A munkaközösség vezetőt az intézményvezető nevezi ki a munkaközösség javaslata alapján.  A 

munkaközösség-vezető feladatát az intézményvezető-helyettes közvetlen irányításával végzi. A 

munkaközösség-vezetőt az iskolavezetés javaslata alapján a munkaközösségek kétévente választják 

meg nyílt szavazás alapján.  

2..Feladatai:  

 

 Kialakítja a munkaközösség működési rendjét és munkaprogramját, tanév végén beszámolót 

készít a munkaközösség munkájáról.  

 Részt vesz a pedagógusok továbbképzésen való részvételének tervezésében és 

szervezésében. .  

 Kialakítja az iskolai tanulmányi versenyek programját, gondoskodik az azokra való 

nevezésről, a versenyek bonyolításáról.  

 Ellenőrzi a munkaközösség munkájának eredményességét (óralátogatás), javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésre.  

 Az óralátogatásokról feljegyzést készít. 

  Támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját.  

 Megszervezi és bonyolítja a munkaközösség értekezleteit, legalább kéthavonta vagy 

indokoltság szerint.  

  Javaslatot tesz jutalmazás céljából az iskolavezetés kérésére.  

 Felügyeli a helyi tantervek kidolgozását, azok módosításait ellenőrzi.  

 Ellenőrzi a tanulók vizsgákra való felkészítését. 

  Javaslatot tesz a munkaközösség eszközbeszerzéseire. 

 A Pedagógiai programmal összhangban koordinálja a szükséges taneszközök, tankönyvek 

kiválasztását, szükség szerint egyezteti a területvezetőkkel..  

 Részt vesz az intézmény minőségpolitikájának kialakításában, felügyeli szakterületén a 

minőségfejlesztési program működtetését, egységessé teszi az iskolai követelményrendszer.  

 

 

IV. Könyvtáros munkaköri leírása 

 

1. Az iskolai könyvtáros feladatait munkaviszonyban látja el.  

Munkáját az intézményvezető (vagy kijelölt helyettese) irányításával és ellenőrzése mellett végzi.  

A könyvtáros-tanár /tanító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

 

2. 1. Általános feladatok 

 

 ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat,  

 szeptember végén beszámolót készít, tájékoztatja az iskola vezetését a könyvtárhasználók 

(tanárok, tanulók, egyéb dolgozók) könyvtárhasználatáról és az állomány változásairól.  

 kapcsolatot tart a társintézményekkel,  

 végzi az iskolai könyvtár ügyvitelét, statisztikát készít,  
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 részt vesz a könyvtárosok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken, 

értekezleteken,  

 figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és gazdaságos 

felhasználását,  

 részt vesz a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározásában.  

 

2.2.Szakmai feladatok  

 

Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állománykialakítását az alábbiak szerint:  

 segíti az iskola oktató-nevelő munkáját a gyűjtőköri szabályozásban meghatározott 

információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával,  

 tervszerűen és folyamatosan végzi a könyvtári állomány gyarapítását, a beszerzési 

lehetőségekről, kínálatról folyamatosan konzultál az iskola vezetőivel, munkaközösségeivel,  

 a megrendelésekről, azok teljesítéséről és a beszerzési keret felhasználásáról nyilvántartást 

vezet,  

 tájékozódik a megjelenő kiadványokról, szükség esetén – ellátmánya terhére – eseti 

beszerzéseket is végez,  

 állományba-vételi tevékenysége során a beszerzett dokumentumokat meghatározott módon a 

könyvtári működési szabályoknak megfelelően nyilvántartásba veszi,  

 az állomány- és kölcsönzési nyilvántartásokat (számítógépes program, leltárkönyv) pontosan 

vezeti,  

 elvégzi a könyvtári feldolgozó munkát,  

 rendszeresen évente állományapasztást végez a felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult 

dokumentumok körében, s az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, ügyviteli feladatokat is 

ellátja,  

 gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról,  

 végzi a letétek megfelelő helyekre történő kihelyezését, annak nyilvántartását, rendszeres 

gyarapítást, ellenőrzését,  

 végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját,  

 könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat vezet, s 

előkészíti a könyvtári szakórákat,  

 a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elsajátítását könyvtárhasználati tematika 

összeállításával segíti,  

 rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről faliújság, személyes közlés útján,  

 az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat - igény esetén - (a nevelési értekezlet, 

évfordulós események, tanulmányi versenyek, vetélkedők, stb.) ajánlójegyzék 

összeállításával segíti,  

 igény szerint tájékoztatást végez, irodalomkutatással, témafigyeléssel is foglalkozik.  

 

2.3. Egyéb feladatok  

  

 kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, munkaközösség-vezetőkkel, szaktanárokkal a 

pedagógiai feladatok ellátásának segítése érdekében,  

 együttműködik az oktatás-technikussal az audiovizuális ismeretközlő eszközök folyamatos, 

zökkenőmentes üzemeltetése terén.  
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 részt vesz az iskolai könyvtári szabályzat aktualizálásában, korszerűsítésében, jogszabályi 

változás esetén javaslatot tesz a Szabályzat módosítására.  

2.4. Az iskolai könyvtáros eseti beszerzési feladatai elvégzése érdekében ellátmányban részesül. Az 

ellátmány összegét az intézmény vezetője határozza meg.  

Az ellátmány csak az iskolai könyvtári Működési Szabályzatban rögzített célokra használható fel.  

A könyvtáros a rendelkezésére bocsátott ellátmánnyal 3 napon belül elszámol a gazdasági 

területnek (pénztárnak).  

 

2.5. A könyvtáros munkaideje  

Főállású munkaviszony esetén 40 óra/hét  

A munkaidő beosztása a törvényi előírásoknak megfelelően történik.  

 

 

V. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása 

 

1.1.Feladatai:  

 -  

 Tájékoztatja az iskola tanulóit arról, hogy milyen problémákkal, hol és milyen időpontban 

fordulhatnak hozzá továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó 

intézményt kereshetnek fel.  

 Feltárja a gyermek, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülményeket, segít azok 

megelőzésében, megszüntetésében.  

 Az osztályfőnökkel közösen feltárja az indokolatlan iskolai hiányzások okait, segít a 

továbbiak megelőzésében.  

 Észre kell vennie az osztályban tanító pedagógusokkal közösen, ha a tanuló tanulmányi 

eredménye látszólag indokolatlanul leromlik.  

 Rendszeres óralátogatásokkal nyomon követi a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi 

előmenetelét, tanórai, tanórán kívüli viselkedését. Biztosítania kell a bármely oknál fogva 

hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását (indokolt esetben javasolni kell a tanuló 

számára a tanulószobán, korrepetáláson való részvételt).  

 Fel kell figyelnie az osztályfőnökkel közösen a családban jelentkező gondokra, problémákra 

(például a szülők gazdasági helyzetének romlására vagy a családi élet megromlására).  

 Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot (a Gyermekjóléti 

Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszélésen).  

 A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az 

önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot tesz a 

támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására.  

 Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, 

Drogambulancia, Ifjúsági Lelkisegély Telefon, Gyermekek Átmeneti Otthona stb.) címét, 

illetve telefonszámát.  

 Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  

 Gondot fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére.  
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 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulóknak és a szüleiknek 

középfokú iskolai tanulmányok megkezdéséhez (feladata a tanulók továbbtanulása során 

fellépő nehézségek orvoslása, pályaorientációs segítségnyújtás: szakelőadók hívása, felvételi 

előkésztő tanfolyamokról szóló információk továbbítása, a tanulók pályaválasztási 

pszichológiai tanácsadásra küldése révén).  

 Kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltató intézményekkel (Védőnői Szolgálat, háziorvos, 

iskolaorvos, ÁNTSZ Egészségvédelmi Főosztály Gyermek és Ifjúsági Egészségügyi 

Osztály).  

 Jelzési kötelezettsége van a Gyermekjóléti Szolgálat felé, amennyiben az iskolában iskolai 

eszközökkel nem tudnak segítséget nyújtani.  

 Gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekben tanácsot ad a tanulóknak, a szülőknek és a 

pedagógusoknak.  

 Részt vesz az iskolában indított fegyelmi eljárásokon.  

 Feladata az általános prevenciós tevékenységek megszervezése, koordinálása az iskolát 

körülvevő szociális társadalmi környezet függvényében, ennek keretében drog- és 

bűnmegelőzési programokat szervez.  

 Számba veszi a felhasználható szociális ellátásokat (ingyenes étkeztetést, tankönyv-vásárlási 

támogatást, segélyeket, stb.).  

 Szorgalmazza a mentálhigiénés programok bevezetését.  

 Fontos feladata a diákönkormányzattal való kapcsolattartás.  

 Felkutatja a tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltságokat (táborok, művelődési házak 

által kínált lehetőségeket).  

 Minden esetben a gyermekek érdekeit képviseli.  

 

1.2.A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban különösen feladata 

  

 Felmérje a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekeket az osztályfőnökök 

közreműködésével.  

 Nyilvántartásba vegye őket, mérlegelje a veszélyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet 

típusát és súlyosságát, ez alapján javaslatot tegyen a további teendőkre; egyeztessen a 

Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekvédelmi koordinátorral.  

 Figyelemmel kísérje a veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős 

tevékenységét és tanulási előmenetelét, és adott esetben javaslatot tegyen a változtatásra.  

 A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítson hasznos szünidei 

elfoglaltságot (táborok, iskolai programok, művelődési házak, stb. révén). 

 

VI. A rendszergazda munkaköri leírása 

  

 Munkáját az intézményvezető-helyettes közvetlen irányításával végzi.  

 Feladata a számítástechnikai és kommunikációs hálózatok üzemeltetése, az Internet 

kapcsolat biztosítása és kapcsolat tartása az Interneten keresztül a szolgáltatóval és más 

intézményekkel (statisztika, versenyek, pályázatok, projektek).  

 Javaslatot tesz a hálózat fejlesztésére.  

 Az informatikai eszközök működőképességének biztosítása mindkét telephelyen, 

(szoftvertelepítések, frissítések, formázások, vírusmentesítés) javítása, karbantartási napló 

vezetése.  
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 A hálózati erőforrások (szerver, Internetes adatközlés, levelezés stb.) igénybevételéhez 

szükséges jogosultságok (felhasználói név, jelszó) nyilvántartása, biztosítása.  

 A szoftvertermékek nyilvántartása, tárolása és javaslattétel az oktatás érdekében szükséges 

eszközbeszerzésekre.  

 A számítógépek és perifériáinak teljes körű nyilvántartása, a garancia figyelemmel kísérése.  

 Szerver üzemeltetése.  

 Segítségnyújtás a pedagógusok részére a számítástechnikának, illetve számítógépnek az 

oktatásban való alkalmazásában.  

 Segítségnyújtás az intézményi honlap karbantartásában  

 Interaktív táblák és projektorok karbantartása, tisztítása, kalibrálása.  

 

VII. Iskolatitkár munkaköri leírása 

  

 Felelős a rábízott munkák határidőre történő, pontos elvégzéséért.  

 Végzi az iskolai iratkezelés munkáját.  

 Végzi az iskolai levelezést. Átveszi az iskolához érkező küldeményeket, az 

intézményvezetőnek átadja. Az intézményvezetőtől, az intézményvezető-helyettesektől 

iktatási igénnyel visszakapott leveleket iktatja, és másolataival ellátja az előbbiek által 

megjelölteket.  

 Iktatott eredeti anyag nem kerülhet ki az irodák területéről és az irattárból. Felelős az 

iskolából küldött levelek pontos címzéséért és nyilvántartásáért. Az intézményvezetői 

aláírást is tartalmazó leveleket a többi aláírás megszerzése után íratja alá az 

intézményvezetővel.  

 Az intézményvezető vagy helyettesei kérésére elkészíti az iskola működésével kapcsolatos 

kimutatásokat, iratokat.  

 Nyilvántartja az iskolához érkező határidős kéréseket. Figyelmezteti a felelősöket (az 

intézményvezetőt is) a határidő közeledtére, bekövetkeztére.  

 Végzi az iskolai nyomtatványok beszerzését.  

 Az iskolatitkári irodában megjelenő nappali tagozatú tanulók kéréseit teljesíti. Az igazolások 

kiadását tanítási szünetben, illetve az osztályfőnök távollétének idejében végzi.  

 Az aláírás kivételével önállóan végzi bizonyítványmásodlatok kiadását.  

 Segít az iskolába jelentkezők információkkal és nyomtatványokkal való ellátásában. 

 Összegyűjti a beérkező jelentkezéseket.  

 Végzi a diákigazolványok megrendelésével, érvényesítésével, beszedésével kapcsolatos 

összes teendőt.  

 Elvégzi a közalkalmazotti vasúti igazolványok megújításával kapcsolatos összes teendőt.  

 Segít az intézményvezető-helyetteseknek, illetve a munkaközösség-vezetőknek az iskolai 

vizsgákhoz, felmérő dolgozatokhoz szükséges feladatlapok, nyomtatványok 

előkészítésében.  

 Végzi az iskolai iratkezelés munkáját. Végzi az iskolai levelezést. Átveszi az iskolához 

érkező küldeményeket, az intézményvezetőnek átadja. Az intézményvezetőtől iktatási 

igénnyel visszakapott leveleket iktatja, és másolataival ellátja megjelölteket. Felelős az 

iskolából küldött levelek pontos címzéséért és nyilvántartásáért.  

 Elkészíti az iskolavezetés levelezését, a be- és kimenő postai küldemények ügyintézését, a 

feladókönyv vezetését, és a bélyegekkel kapcsolatos elszámolást.  

 Fogadja az iskolához érkező telefonhívásokat. Felügyeli a faxkészüléket.  



 

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom oldal 12 

Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Dokumentumokat, feladatlapokat fénymásol, spiráloz. Az iskolába érkező e-maileket 

fogadja, továbbítja, átirányítja azokat az intézmény vezetőjének és a pedagógusoknak.  

 Az intézményvezető vagy helyettese kérésére elkészíti az iskola működésével kapcsolatos 

kimutatásokat, iratokat.  

 A munkavédelmi megbízottal együttműködik, elkészíti a dolgozói és tanulói baleseti 

jegyzőkönyvet és a statisztikát vezet róla.  

 Biztonságtechnikai felülvizsgálatok időpontját figyelemmel kíséri.  

 Közreműködik az irodaszerek, az oktatáshoz napi szinten szükséges eszközök, kellékek 

megrendelésében, figyelemmel kísérésében (kréta, papír, festékek beszerzése, irodagépek 

karbantartásának figyelése stb.).  

 A tanulók jogos kéréseit teljesíti.  

 A pedagógus igazolványokat készít, nyilvántartja őket.  

 Részt vesz a közoktatási statisztika (okt.1.) adatainak begyűjtésében, elkészítésében.  

 A Közoktatási Információs Rendszert (KIRA) t használja.  

 Rendben tartja a bizonyítványokat, anyakönyveket.  

 Vezeti a tanulói nyilvántartást.  

 Végzi az igazolatlan mulasztások adminisztrációját.  

 Intézi a tanulói felmentési kérelmeket, illetve az engedélyeket nyilvántartja.  

 Intézi az osztályozó-, a javítóvizsgákkal kapcsolatos és egyéb kimenő értesítéseket.  

 Az iskola pedagógusainak és a pedagógiai munkát segítőknek betegszabadság és a gyermek 

után járó szabadság nyilvántartása.  

 Vezeti a szabadság-nyilvántartást, adatszolgáltatást.  

 Együttműködik az egészségügyi szervekkel, (védőnővel, iskolai fogorvossal) a tanulók – 

törvényben rögzített – egészségügyi ellátásának szervezésében.  

 Dolgozók munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatát előkészíti.  

 A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével szorosan 

összefüggő tevékenységeket, melyekkel az intézményvezető megbízza.  

 Az iskola működéséről, tanulóiról, dolgozóiról információkat nem gyűjt. A tudomására 

jutottakat hivatali titokként kezeli, másnak nem adja tovább.  

 Szabadságot, távollétet részére az intézményvezető engedélyezhet. Akadályoztatását az 

intézményvezetőnek kell bejelentenie.  

 Megjelenésével, magatartásával elősegíti az iskolavezetés zökkenőmentes munkavégzését.  

 

VIII. Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

 

 

 A pedagógiai asszisztens általános pedagógiai asszisztensi feladatai keretében átveszi, átadja 

a tanulót a szülőtől, gondozótól, a pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a tanulót 

érintő napi eseményekről.  

 Részt vesz a szülői értekezleteken, a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi 

értekezleteken.  

 Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a 

rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségére.  

 Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő helyzeteket. 

Jelzi az intézkedés szükségességét.  
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 A pedagógussal együtt ügyeletet lát el a tanítási órák előtt, az óraközi szünetekben, a 

napközis foglalkozások befejeztével, szünidőben.  

 Intézményen belül (foglalkoztató termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kíséri 

a tanulót.  

 Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi 

sétákra, erdei iskolában stb. kíséri a tanuló(ka)t.  

 Gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló 

környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös élettér 

tisztasága, rendje stb.).  

 Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában (terítés, 

evőeszközök használata stb.).  

 Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit. 

Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét.  

 Szükség szerint korrigálja a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. 

  Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket.  

 Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, orvosi előírásoknak 

megfelelően gyógyszert ad be, orvosi ellátást nem igénylő sérüléseket lát el, lázat mér, 

felügyeli a beteget, sérültet.  

 Segíti a tanulót az általánosan használt gyógyászati segédeszközök használatában, részt vesz 

a tanulók intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak szervezésében, 

előkészítésében (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.).  

 Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a tanórai 

foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges 

eszközöket.  

 Berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a 

pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában.  

 Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában.  

 A pedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, 

egyénileg segít a tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon.  

 A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak íráskészséget fejlesztő 

feladatok, olvasási készséget fejlesztő feladatok, számolási készséget fejlesztő feladatok 

megoldásában.  

 A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a lelassult mentális fejlődésű 

tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában, a magatartási nehézséggel küzdő tanulónak a 

fejlesztő feladatok megoldásában és a magatartás rendezésében, a beilleszkedési 

nehézséggel küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a beilleszkedési 

problémák rendezésében, a hiperaktív tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a 

hiperaktivitás rendezésében, a figyelemzavarral küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok 

megoldásában és a figyelemzavar terápiájában, az autisztikus viselkedésű tanulónak a 

fejlesztő feladatok megoldásában és a speciális problémák rendezésében, a tehetséges 

tanulónak tehetsége kibontakoztatásában. 

  Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a tanórai 

foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök kezelésében. 

Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék, 

kézműves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről. 
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Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, az iskolai dokumentumok 

elkészítésében.  

 A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a tanárral a tanórán 

elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat.  

 Önállóan kezeli az óravezetéshez szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a 

pedagógus által kijelölt tanórai feladatok elvégzését.  

 Együttműködik a pedagógussal a tanórákon a műveltségi területi, illetve tantárgyi 

munkában.  

 Az irodai adminisztrációs tevékenységekbe szükség esetén segítséget nyújt. 

 

 

IX. A napközis nevelők munkaköri leírása 
 

1. A munkakör célja: 

A napközis csoportba tartozó tanulók tanórák után iskolában töltött idejének célszerű, hasznos, 

intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való kitöltése. 

2. Alapvető felelősségek, feladatok: 

 Nevelőmunkáját foglalkozási tervben rögzített módon tudatosan tervezi, nagy gondot fordít 

a tanulók változatos foglalkoztatására. 

 Csoportja számára heti tervet készít; foglalkozásait a napközis munkaközösség által készített 

napközis házirend szerint szervezi. 

 Legfontosabb feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása; az önálló tanulás 

feltételeinek megteremtése, módszereinek megtanítása és a szükség szerinti segítségnyújtás. 

Gondoskodik arról, hogy a gyerekek a heti rendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon 

elmélyülten tanuljanak, írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék. Ezt 

mennyiségileg minden esetben; minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. 

A memoritereket lehetőség szerint kikérdezi. 

A rászorulókat a megadott időkeretek között korrepetálja; vagy segítésüket tanulócsoportok 

szervezésével biztosítja. 

 Együttműködik a csoportját tanító nevelőkkel. 

 A napközis munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való kitöltése: 

 Az adott időkeretek szabta lehetőségek szerint csoportja számára legalább heti 1 alkalommal 

kultúr-, sport-, játék-, és munkafoglalkozásokat szervez. 

 Gondos tervezéssel biztosítja, hogy ezek színvonalasak legyenek.   

 Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kultúrált 

étkezések feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a tanulók 

fegyelmezett viselkedéséről. 

 Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulóknak a szabad levegőn való mozgást, 

kikapcsolódást, eközben személyesen felügyel rájuk. 

Ez idő alatt indirekten irányítja tevékenységüket, a gyerekek tanácstalansága esetén 

célravezető pedagógiai lépést tesz. 

 A foglalkozások befejezése után a napközis munkaközösségben történt megegyezés szerint 

kikíséri a bejáratig a tanulókat. 

 Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével – munkaideje alatt – biztosítja az 

ebédlő, a csoportfoglalkozásokra használt tanterem és az iskolaudvar rendjét és biztonságát. 

 Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök gondos 

tárolásáról és állaguk megőrzéséről. 
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 Aktívan részt vesz a napközis munkaközösség munkájában; állandó önképzéssel fejleszti 

tudását. A továbbképzéseken, tanfolyamokon megismert szakmai újdonságokról a 

munkaközösségben beszámol. 

 Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni annak értekezletein, megbeszélésein, s 

minden iskolai rendezvényen. 

 Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői és osztályozó értekezletein, fogadóórákon; 

együttműködik az osztályfőnökökkel. 

 A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki; a heti 

értékelések eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt , szükség szerint a 

szaktanárokat. 

3. Munkakörülmények: 

 Kötött munkaideje 16 óráig, szükség szerint 1630-ig tervezett. 

 Neveléssel-oktatással lekötött munkaideje 16 óráig tervezett.  

 Indokolt esetekben azonban 1630-ig ügyeleti feladatokat is elláthat.  

 Délelőtti foglalkozások keretében, az előre egyeztetett időpontokban segíti a tanítók, 

szaktanárok tanórai munkáját, elsősorban az SNI-s és a tanulásban akadályozott, 

illetve egyéb okok miatt lemaradó tanulók differenciált megsegítését, 

felzárkóztatását. 

 Neveléssel és oktatással le nem kötött munkaidejében szükség szerint helyettesítésre 

is beosztható. 

4. A teljesítményértékelés módszere: 

 Félévente az iskolavezetéstől kapott szempontok alapján beszámol a gyerekek 

tanulmányi eredményének, magatartásának alakulásáról; a szabadidős 

tevékenységekről a szakmai munkaközösség vezetőjének, vagy igazgatóhelyettesnek. 

 

 

X. A gyógypedagógus munkaköri leírása 
 

1. A munkakör célja 

A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott szakértői 

vélemény alapján az arra jogosult sajátos nevelési igényű tanulók számára gyógypedagógiai 

foglalkozások megtartása. A fejlesztőpedagógusok nevelő-oktató munkájának szakmai segítése. 

2. Alapvető felelősségek és feladatok 

Szükséges képességek 

 Változatos gyógypedagógiai módszerek alkalmazása. 

 Gyógypedagógiai diagnosztikai ismeretek. 

 Gyógypedagógiai terápiák ismerete. 

 

Személyi tulajdonságok 

 Pedagógiai elhivatottság. 

 Teamben történő gondolkodás. 

 Kiváló kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő képesség. 

 Empátia, egyéni kisugárzás. 

 Ötletesség. 
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 Fantáziagazdagság. 

 Kitartás, türelem. 

 Pontosság, precizitás. 

 

Feladata 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének 

fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában az ágazati 

jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg. 

 Következetesen betartja a pedagógus etika normáit. 

 Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján– élve a 

pedagógusi szabadság lehetőségeivel, de ezt alárendelve a tanulók érdekeinek és a kollektív 

munkaközösségi, vagy nevelőtestületi döntéseknek –, a módszerek és a taneszközök szabad 

megválasztásával, a tanév elején összeállított egyéni fejlesztési terv alapján végzi. 

 Törekszik a differenciált foglalkoztatás és az egyéni haladási ütem tervezésére. Habilitációs – 

rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti a tanulók sérült képességeit, fejletlen funkcióit. Alapos 

egyéni felkészülés alapján tartja a foglalkozásokat. 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében 

meghatározott rend szerint méréseket végez, azokban részt vesz. 

 Alkotó módon részt vállal a tanulók folyamatos felzárkóztatásában, a pályaválasztási 

feladatokban, a gyermekvédelmi tevékenységben és az iskolai élet demokratizmusának 

fejlesztésében. 

 Közreműködik a többi pedagógus szakmai munkájának segítésében tanácsok, javaslatok 

megfogalmazásával.  

 Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület pedagógiai és ezzel összefüggő feladataiban. 

 A pedagógiai tevékenysége alatt álló tanulók fejlődéséről, magatartásáról, a felvetődő sajátos 

problémákról szóban és írásban tájékoztatja az érintett pedagógusokat, illetve a szülőket. 

Ellenőrzi az információk tudomásul vételét. 

 Széleskörű kapcsolattartásra törekszik a nevelőtestület tagjaival nevelési és szaktárgyi 

kérdésekben. 

 Szükség esetén hospitál tantárgyi órákon vagy fejlesztőfoglalkozásokon. 

 Rendszeresen fejleszti szakmai, gyógypedagógiai felkészültségét. Ennek érdekében felhasználja 

az önképzés és szervezett továbbképzés alkalmait. 

 Ellátja a tanügyi dokumentációk adminisztrációját, valamint egyéb, a foglalkozásaival 

kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken és az 

egyéb intézményi rendezvényeken. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit és 

a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez. 

 Partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, részt vesz a szülői értekezleteken. Szükség esetén 

egyéni megbeszélésre behívja a szülőt. 

 A fenti feladatokon kívül az iskolavezetés, illetve a tantestület más feladatokkal is megbízhatja a 

munka feltételeinek előzetes megbeszélése alapján, a jogszabályban előírtak szerint. 

 Szükség szerint részt vesz a szabadidős iskolai programok szervezésében és lebonyolításában. 

 Szükség szerint részt vesz a kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

 A tanulók és családjaik adatait a személyiségi jogok védelmének figyelembe vételével kezeli. 

 Az intézményről szerzett információit hivatali titokként kezeli. 

 

 

XI. A diákönkormányzatot segítő pedagógus munkaköri leírása 
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 Munkáját egy tanévre tervezi meg, munkatervet készít, mely része az iskolai 

munkatervnek.  

 Félévkor és évvégén beszámolót készít, melyről tájékoztatja a nevelőtestület tagjait. 

 Minden tanév szeptemberében megszervezi a diákönkormányzat tisztségviselőinek 

megválasztását. 

 Figyelemmel kíséri a diákügyeleti rendszert. 

 Az osztályok közötti tanulmányi versenyt hirdet. Tanév végén jutalomkirándulást 

szervez a győztes osztály tanulóinak. 

 Előkészíti és levezeti az iskolai diákközgyűlést. 

 Kapcsolatot tar az osztályfőnökökkel. 

 Megbeszélések, értekezletek alkalmával képviseli a diákönkormányzat véleményét. 

 Kezeli a diákönkormányzat bevételét és kiadásait. 

 A lehetőségekhez mérten évente egy vagy két alkalommal papír- és hulladékgyűjtést 

szervez. 

 Az intézményi szabályzatok diák-önkormányzati egyetértési jogának aláírása előtt, 

gondoskodik arról, hogy a vezetőség megismerje a szabályzatot.  

 Feladata a Diákönkormányzat tagjai által gondozott faliújság ellenőrzése. 

 Koordinálja az iskola közösségi tereinek az évszaknak, aktuális programoknak 

megfelelő dekorálását. 

 

XII. Takarító munkaköri leírása  

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

Név:  

Munkavégzés helye: Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI, 5520, S 

Heti munkaidő: heti: 40 óra  

A munkaidő kezdete :  

A munkaidő vége:  

Munkaközi szünet ideje:  

A munkaközi szünet ideje és a dohányzásra igénybevett idő a munkaidőnek nem része, ezért ennek 

időtartamával a munkahelyen eltöltött idő meghosszabbodik. A munkaközi szünet idejére az 

előbbiekből következően díjazás sem jár.  

A rendkívüli alkalmakra behívható, annak idejét munkaidejéből levonhatja. (csúsztatás) 

Rendkívüli alkalom: iskolai rendezvények, télen hótakarítás, egyéb természeti kár eltakarítása.  

Beosztás (munkakör megnevezése): takarító.  

Munkaterülete…………………………………….. helyiségek takarítása, tisztántartása.  

Munkáltatói jogkör gyakorlója (munkakör megnevezése): tankerületi igazgató 

Közvetlen felettese (munkakör megnevezése): igazgatóhelyettesek, igazgató 

Munkaköri feladatai  

Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai  

 igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges információkat,  

 az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehetnek és 

kezdeményezhetnek,  
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 részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi jogaikat érintő 

megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt nyilváníthatnak,  

 felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény érdekeit, vagyonát, vagy 

dolgozóit veszély fenyegeti.  

 

Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei  

 kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb kapcsolódó 

szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,  

 kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,  

 kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,  

 végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek utasításait,  

 törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas munkavégzésre, 

s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,  

 munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az intézmény más 

dolgozóival,  

 

 kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

 a titoktartásra vonatkozó rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének fel-hatalmazása 

alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatják az intézménnyel kapcsolatos 

adatokat.  

 

Feladatai  

Naponta végzendő teendők:  

A tanítási órák után: 

• A helyiségek felsöprése, tisztítószeres, nedves (jól kicsavart) ruhával történő felmosása. Termenként 

minimum egy vödör víz használatával.  

• Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása, (festék, ragasztó) lemosása.  

• A pedagógusok jelzései alapján a szőnyegek szükség szerinti porszívózása, takarítógéppel átmosása. 

• Ablakpárkányok portalanítása.  

• Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása.  

• Virágok locsolása, portalanítása, gondozása azon területeken, ahol a felettes kijelöli. 

• Portörlés folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken.  

• Szeméttartók kiürítése, szemetek konténerbe való gyűjtése.  

• A nevelői konyha tisztántartása. A szárítón megszáradt állapotban levő edényeket szekrénybe pakolja. 

Az iskolai rendezvények, vendéglátás során keletkezett mosatlan edényeket elmossa. A hetek utolsó 

tanítási napján a hűtőben maradó romlandó élelmiszer maradékokat, tejterméket kidobja.  
 

Mellékhelyiségek, WC-k (felnőtt és gyerek WC-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése, a WC ülőke 

nedves, fertőtlenítőszeres lemosása után az ülőke felületének száraz törlőkendővel való áttörlése. A 

tanítási nap végén egyszeri fertőtlenítés, minden szünet után a WC és előtere állapotának ellenőrzése, 

szükség esetén takarítása. A szappan és törlőpapírok kiürülése esetén azok pótlása. Naponta tiszta 

törölközőt helyez a mosdókba, a használtat kimossa. 

  

Reggelente a bejárati lépcsők, járdák söprése. Minden este a lábtörlők portalanítása. Naponta 8.00 óra 

után, és este a folyosók söprése, felmosása. Napközben szükség esetén söprése, nedves törlése. 

• Az iskola udvarának és környékének (betonozott részeinek) tisztán tartása. 

• A Dózsa úti telepen a tízórai áthordása az osztályok elé.  

 

Hetenként végzendő teendők:  
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A padok, asztalok belsejének kimosása a művészeti iskolában.  

Pókhálózás minden helyiségben.  

A cserepes virágok portalanítása.  

Ajtók lemosása.  

Radiátorok portalanítása.  

 

 

Alkalmanként végzendő teendők:  

Rendezvények előtt a helyiségek berendezése, a rendezvény után takarítás, a tantermek eredeti 

rendjének visszaállítása.  

 

Időszakonként végzendő teendők:  

Minden szünetben ( őszi, téli, tavaszi, nyári) a nagytakarítás elvégzése.  

A függönyök mosása, vasalása, nedves szőnyegtakarítás nagytakarítás idején.  

Nagytakarításkor a bútorok, ajtók, ablakok, felszerelések lemosása, padlózat felmosása, fényezése, a 

radiátorok lemosása.  

A nyári szünet alatt - szabadságon kívül – a virágok öntözése.  

A virágládák rendben tartása.  

A tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges termek kitakarítása.  

 

A takarításon kívül felelős :  

a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok, villanyok lekapcsolása).  

az intézmény vagyontárgyainak védelméért.  

a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök sértetlenségéért.  

az elektromos árammal és a tisztítószerekkel való takarékosságáért.  

a balesetmentes munkavégzésért.  

 

Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet köteles közvetlen 

felettesének jelenteni.  

Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi 

szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, minőségű 

tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a takarékosság 

figyelembe vételével használ fel és előre jelzi annak fogytát. 

Munkaruha és egyéb juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint kell részére 

biztosítani.  

Helyettesítés:  

A helyettesítés rendjét az illetékes  igazgatóhelyettes jelöli ki a szükségleteknek megfelelően. 

 

Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének megfelelő 

eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető megbízza.  

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása csak az 

intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között történhet.  

 

XIV Karbantartó munkaköri leírása  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

Név:  

Munkavégzés helye: Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI,  

Heti munkaidő: 40 óra 

A munkaidő időtartama:  

Munkaközi szünet:  

A munkaközi szünet ideje a munkaidőnek nem része, ezért ennek időtartamával a munkahelyen eltöltött 

idő meghosszabbodik. A munkaközi szünet idejére az előbbiekből következően díjazás sem jár.  

Beosztás (munkakör megnevezése): karbantartó, egyéb kisegítő  
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A munkakör célja: karbantartási munkálatok elvégzése  

Munkáltatói jogkör gyakorlója (munkakör megnevezése): tankerületi igazgató 

Közvetlen felettese (munkakör megnevezése): igazgató, igazgatóhelyettes 

Munkaköri feladatai  

Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai  

 igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges információkat,  

 az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehetnek és 

kezdeményezhetnek,  

 részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi jogaikat érintő 

megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt nyilváníthatnak,  

 felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény érdekeit, vagyonát, vagy 

dolgozóit veszély fenyegeti.  

 

Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei  

 kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb kapcsolódó 

szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,  

 kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,  

 kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni,  

 végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek utasításait,  

 törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a színvonalas munkavégzésre, 

s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére,  

 munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az intézmény más 

dolgozóival,  

 kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

 a titoktartásra vonatkozó rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének fel-hatalmazása 

alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatják az intézménnyel kapcsolatos 

adatokat.  

 

Feladatai  

Karbantartási feladatok  

 A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű segítése, a 

tevékenységi körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.  

 Nyílászárók állapotának rendszeres ellenőrzése, és javítása.  

 Titkárságon elhelyezett hibanapló folyamatos figyelemmel kísérése, a jelzett hibák javítása, 

kivéve az olyan hibákat, amely szakirányú végzettséget igényelnek.  

 Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát nem igénylő 

hibákat. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének.  

 Karbantartja a kerítést, kapukat.  

 Zárak, kilincsek, berendezések, izzók, neoncsövek cseréjét, javítását folyamatosan végzi.  

 Az épület elérhető eresz és csatornarendszerének tisztítása, kisebb javítása.  

 Téli hónapokban a közlekedési utak járhatóságát biztosítja (az iskola körüli járdán a havat 

feltakarítja), a takarítókkal együttműködve. Ha tanítási időn kívül (hétvégén, szünetben) 

szükséges a hótakarítás, vagy rendezvény miatt berendelik dolgozni, az arra fordított időt 

munkaidejéből a vezetővel egyeztetve levonhatja. A munkaidőt a titkárságon elhelyezett 

nyilvántartásban vezeti. 

 Nyári idényben a zöldövezet ápolását, nyírását elvégzi. Rendben tartja az iskola környékét az 

takarítókkal együttműködve. (kaszálás, gyomtalanítás, felsöprés, stb.) Az iskolai előkertek 

ápolását végzi. 

 Karbantartó műhely rendjéről gondoskodik.  
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 Köteles a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen rögzíteni, az 

anyagfelhasználást is írja.  

 Anyag igényét minden esetben előzetesen egyezteti felettesével, nyilvántartja és előre jelzi a 

készlet fogyását. 

 Beszerzi a karbantartáshoz szükséges anyagokat, felhasználásra átveszi.  

 A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs- e szükség valahol hiba elhárítására.  

 Felújítási munkák figyelemmel kísérése. 

 Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába, munkáltatói utasítás 

szerint az előkészületi munkálatokba és a lebonyolításába, az iskolai működéshez szükséges 

eszközök, bútorok mozgatása, szállítása. 

 Szükség esetén kisegíti a takarító személyzetet.  

 Szükség esetén portai szolgálatot lát el. 

 A munkakör maradéktalan elvégzéshez kapcsolódó jogszabályi előírások:  

Baleset-, tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályzat, ÁNTSZ előírások, szakhatósági rendeletek, előírások, 

stb.  

Helyettesítés: részleges , igazgató helyettesek beosztása alapján. 

Anyagi felelősség:  

Rendelkezik az intézmény és a kazánház kulcsával. Felelős a rábízott anyagok, berendezések, 

felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A rábízott 

szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik.  

Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének, 

képességének megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt 

vezető megbízza.  

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása csak az 

intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között történhet.  

A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja.  

 

 

 

 


