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Bevezető 
Általános rendelkezések 

 A Kisgyőri Általános Iskola, mint közoktatási intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

az alapító okiratában foglaltakat ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. § (2) bekezdése alapján az intéz-

mény vezetője készítette el. 

 

1. A szervezeti és működési szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI. 08.) 

MKM még hatályban lévő, illetve a Köznevelési törvény (2012. CXC .sz.t.) és a 20/2012 EMMI rendelet elvei-

nek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének 

folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés 

és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást.  

 

Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására.  

 

Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, az ennek végrehajtására készült 

éves munkatervek, az általános iskolai nevelési és oktatási terv, minőségirányítási program, valamint e szabály-

zat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, 

tanulójára. (A köznevelési törvény 43.§ (1) pontja értelmében az SZMSZ egyetlen kötelező melléklete az adatke-

zelési szabályzat) 

Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, külső kapcsolatait, valamint azo-

kat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Ezt annak érdekében teszi, hogy a peda-

gógiai programban kidolgozott cél és feladatrendszer megvalósítható legyen.A Szervezeti és Működési Szabály-

zatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el. Az iskolaszék és a diákönkormányzat 

véleményez, egyetértés csak a fenntartótól kell, de csak abban az esetben, ha a fenntartóra többletköltség hárul.. 

 

2. A szervezeti és működési szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek 

2011. évi CXC Törvény    A Nemzeti köznevelésről 

1992. évi XXXIII. Törvény  A Közalkalmazottak Jogállásáról (Kjt.) 

2012.évi I. törvény    Munka Törvénykönyve 

1997. évi XXXI. Törvény   A Gyermekvédelemről 

 

2013.évi I. törvény    A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermé-

kek     kek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint 

     a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 

     szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról 

 

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

     valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

138/1992. évi (X.8.)   Korm. Rend. a Kjt végrehajtásáról. 

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

tézmények névhasználatáról 

 

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

ról 

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

alkalmazásáról (NAT) 

229/2012. (VIII.28.)   Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/16206
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/14046
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13986
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2011. évi CXCV. tv.  az államháztartásról 

 

368/2011. (XII.31.)  Korm r. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 

277/1997. (XII.22.)   Korm. Rend. A pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgá-

ról. 

 

17/2005.(II.8).     Korm. rend. a diákigazolványról. 

362/2011. (XII. 30.) Korm. r.   Oktatási igazolványok kezelési rendje:  

 

 

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hagyja jóvá.  

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

az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.  

 

A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az in-

tézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket – nézve kötelező 

érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határo-

zatlan időre szól. 
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I. rész 

Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az egyéb az intézmény működéséből fakadó szabályozások 

 

1./ Az intézmény neve:      Kisgyőri Általános Iskola  

 

 

2./ Az intézmény alapítója:    A Református Egyház (1928 Általános Iskola) 

      Kisgyőr Községi Tanács (1985 Óvoda) 

 

Jogutód:     Kisgyőr Községi Tanács 

              Kisgyőr Községi Önkormányzat (1990-től) 

 

Az intézmény fenntartója:   Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

     1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

 

Az intézmény felügyeleti szerve:   Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

     Miskolc Megyeszékhelyi Tankerület 

     3525 Miskolc, Városház tér 13. 

 

3./ Az intézmény típusa:     Közös igazgatású közoktatási intézmény 

             (1993. évi LXXIX. tv. 33.§. alapján) 

 

4./ Az intézmény tevékenységei:  

 

 

 A./ Az intézmény alaptevékenységei 

 

 a.) TEOR: 80.10.12.0 Az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás és 

        nevelés 

 b.)  Szülői kérés alapján a tanulók iskolaotthonos oktatása 

      c.) Nemzeti etnikai kisebbségi feladatok ellátása (etnikai származású gyerek differenciált felzárkóz-

tatása, oktatása és kulturális nevelése) 

       d.) Napköziotthonos ellátás biztosítása 

       e.) Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztő felzárkóztató oktatása. 

 

       f.)Tanulási nehézségekkel, magatartási zavarral küszködő gyermekek kis 

       létszámú osztályban történő fejlesztő oktatása 

       g.) Hátrányos helyzetű tanulók felkészítése 

       h.)  Integráltan oktatható „más” fogyatékosságú gyermekek fejlesztő 

      oktatása 

      i.) Képesség kibontakoztató felkészítés biztosítása (tehetséggondozás) 

 

B./ Az intézmény kiegészítő tevékenységei 

 

Gyermekétkeztetés 

  - iskoláskorú gyermekek étkeztetése 

  - helységek bérbeadása 

  - tanfolyamok szervezése 
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Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti! 

 

 

 

5./ A feladatellátást szolgáló  vagyon:  

 

A/ a kisgyőri 274 hrsz-on lévő iskolaépület, melynek nevelési és oktatási kapacitása:  

 

 5 tanterem,  

 4 szükségtanterem,  

 1 műhely 

 szertárak, szaktantermek nincsenek, 

 

B/ Faluházban lévő tornaterem (113,114 hrsz), melynek nevelési és oktatási kapacitása: 

 

 1 tornaterem,  

 2 öltöző 

 

     A vagyon feletti rendelkezés jogát Kisgyőr Község Önkormányzata gyakorolja. 

6./ Székhelye:   3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 26. 

 

7./ Az intézménybe felvehető maximális  tanulólétszám: 

az iskolában a település tanköteles gyermekeinek száma. 

 

 

8./ Az iskolai évfolyamok száma: Nyolc. 

 

9./ Gazdálkodási jogkör:  

 

Az intézményi gazdálkodás megszervezésének módja tekintetében részben önálló gazdálkodó. Az elő-

irányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.. Az intézmény 

vállalkozási tevékenységet nem, de kiegészítő tevékenységet folytathat. 

 

 

10./ Az intézmény jogállása:    Az intézmény szakmailag önálló jogi személy 

 

11./ Az intézmény működési területe:   Kisgyőr község és Mocsolyástelep 

 

12./ Az intézmény vezetője:    Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő- 

            testülete által, határozott időre megbízott 

            intézményvezető. 

 

13./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

      

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat útján határozott időtartamra. Felette az 

egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja 

 

14./ Jelen alapító okirat mindaddig érvényes, amíg módosítását az alapító szerv nem kezdeményezi. 
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16. Az intézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata, OM azonosítója 

 

 

 

 

 

 

     

 

hosszúbélyegző:      körbélyegző: 

 

 

 

OM azonosító: 029 124 

 

1. Az intézmény működési rendszere 

 

Az intézményt az igazgató irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 

 

A szervezeten belül megtalálható: 

 - az alá- és fölérendeltség, 

 - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. 

 

A szervezeten belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: 

 - vezetők, munkaközösség vezetők  

 - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 

 

2. Az intézmény feladat ellátási rendje  

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 

szakfeladatok TEÁOR  

 

Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok  

  

8520  Alapfokú oktatás  

8551  Sport, szabadidős képzés (diáksport)  

8891  Gyermekek napközbeni ellátása (tanulószoba, 

tanórán kívüli oktatás)  

 

 

 

 

Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott igazgató látja 

el. 

Az intézmény szervezeti egységgel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. 

Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet. 
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3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői  

 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre  

 

Az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megállapított költségvetés alapján önálló 

gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok 

előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az intézmény az átruházott gazdasági, 

pénzügyi, munkaügyi feladatait a székhelyén látja el.   

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Kisgyőr Község 

Önkormányzata gyakorolja.  

 

 

4. Az intézmény szervezeti felépítése  

 
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az 

igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri 

leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek 

törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való beírásakor.  

 
5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 
5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

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

mok határozzák meg: 

 az alapító okirat 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 a házirend 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: 

- a tanév munkaterve  

- egyéb belső szabályzatok  

 

5.1.1 Az alapító okirat 

 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántar-

tásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – 

módosítja. 

 

5.1.2 A pedagógiai program 

A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, 

szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § 

(1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, to-

vábbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét,1 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötele-

ző, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt 

tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, 

figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartá-

sa, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között – a 

tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. A  közösségfej-

lesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,  a pedagógusok helyi in-

tézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait,  a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,  a tanulóknak az intézményi dön-

tési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, 

 a középszintű érettségi vizsga témaköreit. 
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 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola 

pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható a községi könyvtárban.  Az iskola 

vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

 

 

5.1.3 Az éves munkaterv 

 

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

az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításá-

hoz szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők 

megjelölésével. 

Az éves munkatervet a nevelőtestület készíti el, elfogadására  a tanévnyitó értekezleten kerül sor.



Az intézmény szervezeti felépítése 

 

 

 

Igazgató 

Munkaközösség vezető 

alsós 

Munkaközösség vezető 

felsős 

Nevelők 

alsós 

Nevelők 

felsős 

 

Technikai dolgozók 
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2. Az iskola vezetése 

 

Az intézményvezető jogköre 

 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét magasabb jogszabályok, valamint a fenntartó által kiadott 

munkaköri leírása határozza meg.  

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a fenntartó által rendelkezésére bocsá-

tott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért. 

Az intézményvezető kiemelt feladatai: 

 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése 

 a nevelőtestület vezetése 

 közoktatási intézmény képviselete 

 együttműködés a különböző közösségekkel 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésének irányítása 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és el-

lenőrzése 

 döntés - az egyetértési, véleményezési jogok figyelembe vételével, a kötelezettség megtartásával - az in-

tézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatás-

körbe. 

 

A vezetőség 

 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az intézményve-

zetőség tagjai : 

 

 az intézményvezető 

 az intézmény közalkalmazottainak választott képviselője 

 a pedagógiai munkaközösség-vezetők 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus. 

 iskolatitkár 

 Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola 

vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választ-

mányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az 

igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a 

diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat 

véleményét be kell szerezni. 

 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatok-

nak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. 

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 

A vezetők a vezetői értekezleteken beszámolnak az elmúlt időszakban végzett feladatokról, hiányosságokról, 

problémákról, valamint azok megoldási módjáról. Értékelik az intézmény működése során tapasztalt kiemelkedő 

teljesítményeket.   

Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellát-

nak. 
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A pedagógiai munka ellenőrzése  
 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtá-

sának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A 

hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szük-

séges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak mun-

kaköri leírása.  

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az 

alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:  

 a munkaközösség-vezetők,  

 az osztályfőnökök,  

 a szaktanterem- és szertárfelelősök,  

 a pedagógusok.  

 

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

irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, to-

vábbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatok-

ban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való közre-

működéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is 

elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. 

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellen-

őrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem. 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők), 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

 

A vezetők kapcsolattartási rendje 

 

Az intézmény vezetőségének a kapcsolattartása folyamatos. A munkatervben rögzítettek alapján és a szükségle-

teknek megfelelő részletességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. 

Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. 

 

3. A nevelőtestület és működési rendje 

A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intéz-

mény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagó-

gus.  

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

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott 

kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

A nevelőtestület feladatai és jogai 

 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, - ezáltal a 

tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véle-

ményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik az intézményt érintő valamennyi kérdésben.  

 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 

 

 a pedagógiai program elfogadása 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend módosítása és elfogadása 

 a tanév munkatervének jóváhagyása 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása 
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 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, osztályozó vizsgára bocsátása 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás 

 az intézményvezetői programok szakmai véleményezése 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

 saját feladatainak és jogainak részleges átruházása 

  jogszabályokban meghatározott más ügyekben. 

 továbbképzési program elfogadása 

Véleményezés:  

 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésbe 

 vezetői pályázatok 

 

 

 

 

 

 

A nevelőtestület értekezletei 

 

 

A tanév rendes értekezletei az alábbiak : 

 alakuló értekezlet 

 tanévnyitó értekezlet 

 félévi és év végi osztályozó, illetve félévet értékelő értekezlet 

 őszi nevelési értekezlet 

 tavaszi nevelési értekezlet 

 tanévzáró értekezlet 

 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti 

tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. 

 

A nevelőtestület döntései és határozatai 

 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. 

A döntés akkor érvényes,  ha a jelenlévők 50 % -a plusz 1 fő elfogadta. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt sza-

vazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt.  

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

A nevelőtestületi értekezletről lényegkiemelő emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a kijelölt 

pedagógusok aláírásukkal hitelesítenek. 

A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 

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

a nevelőtestület egy része vesz részt, ilyen lehet például: 

 

 

 egy osztályban tanítók értekezlete 

 az 1-4 évfolyamon vagy az 5-8 évfolyamon, illetve napköziben tanítók értekezlete 

4. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

A munkaközösségek célja 

 

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok (legalább öt pedagógus) a közös minőségi és szak-

mai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. 

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

az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezé-

sében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljá-

rásában. 
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A szakmai munkaközösségek feladatai 

 

A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: 

 

 fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, gondoskodik a pedagógus munkakörben fog-

lalkoztatottak szakmai segítéséről 

 javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányzatának felhaszná-

lására 

 véleményezi a ped.programot, továbbképzési tervezetet 

 szervezi a pedagógusok továbbképzését 

 támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját 

 összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert 

 felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét 

 összeállítja a vizsgák (osztályozó-, javító-, helyi-, stb.) feladatait és tételsorait 

 kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és tanulmányi versenyeket 

 végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat. 

 

A munkaközösség vezetők jogai és feladatai 

 

A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az iskolán 

kivül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja 

őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. 

A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai: 

 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív össze, bemuta-

tó foglalkozásokat szervez 

 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó tanmeneteit 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és annak 

eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé 

 összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves munkaprogramját 

 beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a 

szakmai továbbképzésekre, munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, stb. 

 

Az intézmény szakmai munkaközösségei 

 alsós pedagógiai és szakmai munkaközösség 

szakterülete: osztályfőnöki munka, napközi otthonban a  szabadidős tevékenységek, magyar nyelv és 

irodalom,  matematika, környezetismeret, technika, rajz, ének-zene, testnevelés, napközi otthonban a 

tanulmányi munka 

 

 felsős pedagógiai és szakmai munkaközösség 

szakterülete: osztályfőnöki munka valamint a szaktárgyi tevékenységek  összehangolása. A munka 

közösségek együttműködése, kapcsolattartási rendje 

5. A pedagógusok 

Köznevelési törvény 62-63.§ részletesen szabályozza pedagógus jogait, kötelességeit, feladatait. Nem szeretnék 

semmit kihúzni önhatalmúlag az alábbiakból, de szerintem ennyire részletesen inkább a munkaköri leírásokban 

kell a feladatokat meghatározni, itt inkább egy rövid összefoglalás mellett az együttműködés, kapcsolattartás 

formáira lenne jó fókuszálni.  

 

A pedagógus jogai : 

 a nevelési illetve a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelési és tanítási mód-

szereit megválassza 

 

 a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével megválassza az alkalma-

zott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket 

 

 irányítsa, értékelje a tanulók munkáját 
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 minősítse a tanulók teljesítményét 

 

 hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez 

 

 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának tervezé-

sében, az értékelésben, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat 

 

 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa  

 

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

nevelő, oktató tevékenységét értékeljék, elismerjék  

 

 a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelően megilleti az a jog, hogy állami szervek és a helyi 

önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat, más kiállítótermeket ingyenesen látogas-

sa, szakirodalom vásárlásához támogatásban részesüljön  

 

 a munkáltató a nevelési-oktatási intézményben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás, 

a pedagógiai fejlesztő tevékenység keretében nyújtott átlagon felüli munkateljesítményt kereset kiegé-

szítéssel ismerje el.  

 

 

A pedagógus feladatai: 

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége: 

 nevelői-oktatói munkájához tantervi programot /tanmenetet, foglalkozási tervet, stb./ készíteni, 

 

 nevelői és oktatói tevékenysége keretében az ismereteket tárgyilagosan és több oldalúan közvetíteni, 

 

 nevelői és oktatói tevékenysége során figyelembe venni a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődé-

sének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segíteni a tanuló képességei-

nek, tehetségének kibontakoztatását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben levő tanuló 

felzárkóztatását tanulótársaihoz, 

 

 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadni, és ezek elsa-

játításáról meggyőződni ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtenni, 

 

 közreműködni a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető kö-

rülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, 

 

 a tanuló emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani 

 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatni, a szülőt figyelmeztetni, ha 

gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adni. 

 

  aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken 

 

Az osztályfőnökök feladatai: 

 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint nevelni osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit fi-

gyelembe venni, 

 

 együttműködni az osztály diák tisztségviselőivel, segíteni a tanulóközösség kialakulását, 

 

 koordinálni és segíteni az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatni óráikat, 
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 aktív pedagógiai kapcsolatot fenntartani az osztály szülői munkaközösségével és a tanulók életét, ta-

nulmányait segítő személyekkel (gyermekvédelmi felelőssel, gyámügyi munkatárssal), 

 

 figyelemmel kísérni a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot 

fordítani a hátrányos helyzetű tanulók segítségére 

 minősíteni a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszteni, 

 

 szülői értekezletet tartani, szükség esetén családot látogatni, a tájékoztatató (ellenőrző könyv) útján 

rendszeresen tájékoztatni a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, 

 

 ellátni az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat ( az osztálynapló, a törzslapok, a bizonyítvány 

precíz vezetését, a félévi és év végi adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztráci-

ót, igazolni a gyerekek hiányzását, stb.), 

 

 gondoskodni osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról, 

 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatni az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósítani, köz-

reműködni a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tenni a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére, 

 

 részt venni az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt fel-

adatok elvégzésével elősegíteni a közösség tevékenységének eredményességét, 

 

 külön foglalkozni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával. 

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálati, áthelyezési, tantárgyi értékelés alóli felmentésre vo-

natkozó kérelmek elkészítése, ezekkel kapcsolatos határidők betartása. 

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók pozitív diszkriminációban való részesítésének megvalósítása, a tanu-

lók érdekeinek képviselete. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó pedagógusok sajátos feladatai 

 

Ismeretközlés, gyakorlás: 

Az óravezetés során a pedagógus törekedjen előtérbe helyezni az egyéni bánásmód elvét, igyekezzen megterem-

teni az egyéni differenciált segítségnyújtás lehetőségét, legyen segítőkész, türelmes, legyen fő nevelési elve a 

dicséret, érvényesüljön nála a pozitív motiválás elve. 

 

Új ismeret közlésekor törekedjen a lényeges tudnivalók kiemelésére, a rövid, egyszerűen megfogalmazott ma-

gyarázatra. A közölt ismereteket kisebb egységekre bontsa, melyeket többször ismételjenek, gyakoroljanak be. 

 

Fő pedagógiai eszköze a szemléletesség legyen. A tanulás során használjanak minél több vizuális szemléltető 

eszközt, saját rajzokat, dramatizáljanak. 

 

A tantervi minimális követelmények teljes elsajátíttatására törekedjen. 

 

Számonkérés: 

A tanulók ismereteit gyakrabban ellenőrizzék, a nagyobb anyagrészeket is kisebb egységekben kérjék számon. 

Folyamatosan kövessék a tanuló haladását, ha elakadnának, adjanak a továbblépéshez egyéni segítséget. Mérle-

geljék, hogy az írásbeli, vagy szóbeli számonkérésnél nyújt-e jobb teljesítményt a tanuló. 

 

Szóbeli számonkérésnél hidalják át a tanuló nyelvi kifejezőkészségéből adódó nehézségeket, hibákat (pl. szótalá-

lási nehézség). Segítse a pedagógus a tanulót a számonkérendő anyagrész előzetes kijelölésével, előzetesen tud-

jon a gyermek a számonkérésről. 

 

Írásbeli számonkérésnél rövid, egyértelmű instrukciókat adjon, a feladatok legyenek egyszerűek, áttekinthetőek. 

Ne kapjanak a tanulók összetett, vagy egymásból következő feladatokat. A dolgozat kérdéseit egyenként értel-

mezze a pedagógus a tanulóval. Kerüljék a bonyolult táblázatokba írandó feladatadásokat (összetettsége miatt 

nehezen tudják a tanulók értelmezni, téri orientációs problémáik miatt nehezen tudják kitölteni). 
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A következő feladattípusok kerüljenek előtérbe: mondat kiegészítés, az igen-nem választási lehetőség, több he-

lyes válasz közül a helyes megjelölése.  

 

A minimum tantervi követelmények szerepeljenek az ellenőrzött anyagban. 

A feladatok megoldásához az eszközhasználatot engedélyezni kell. Biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. 

(Az 1993. évi Ktv. 30. § (9) alapján) 

 

Értékelés: 

Az értékelésnél a méltányos elbírálás elve érvényesüljön. Figyelembe kell venni a tanuló önmagához mért fejlő-

dését is. Az értékelés legyen pozitívan motiváló, sikerélmény orientált, kerülni kell a csak negatív elmarasztalást. 

Sikertelen teljesítmény esetén biztosítson a tanuló számára javítási lehetőséget. Az adott osztályzatot egészítse ki 

a pedagógus szóbeli értékeléssel, a hiányosságokra rámutatva, majd a tanuló erősségét kiemelve. 

 

A tanulóknak a minimum követelményeknek eleget kell tenniük! 

 

A szakértői bizottság javaslata, a szülő írásban beadott kérelme alapján az iskola igazgatója a tanulót mentesíthe-

ti az egyes tantárgyak, tantárgyrészek, vagy az értékelés bizonyos formáinak alkalmazása alól. Erről hozott hatá-

rozatában értesíti az érintetteket és meghatározza a felzárkóztatás formáit. 

 

A napközis nevelő feladatai 

 

A napközi otthonos csoportvezető olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, aki a körülmények-

hez képest felelősséget vállal valamennyi rábízott tanulóért. Irányítja és segítséget nyújt az egyéni fejlődésükhöz 

és fejleszti képességeiket, készségüket. A csoport vezetésére az intézményvezetőtől kapja a megbízást egy tanév-

re.  

 

Kiemelt feladatai: 

 a tanítás befejeztével átveszi a gyerekeket, az utolsó órát tartó pedagógustól, vagy a napközis teremben 

fogadja a gyerekeket, 

 

 év elején megtervezi tanítványai szabadidős, kulturális, munka (technikai) és sport  foglalkozásait. Heti 

értékelés keretében megtervezi csoportja számára közösségfejlesztő tevékenységét. Az iskolai munka-

terv készítéséhez javaslatot tesz, 

 

 felügyeli az étkezést, 

 

 kapcsolatot épít ki a csoportjában levő tanulók osztályfőnökével és a szaktárgyakat tanító nevelőkkel 

véleményük, valamint saját tapasztalatai alapján megismeri tanítványai magatartását, képességeit és ta-

nulmányi munkáját, ennek érdekében hospitál a tanítási órákon, 

 

 megtervezi és irányítja a tanulási tevékenységet a felzárkóztatás és tehetséggondozás szem előtt tartásá-

val, foglalkozásokat szervez a mindennapos testmozgás megvalósítása érdekében, 

 

 év elején az osztályfőnökkel együtt megismerkedik a tanulók családi körülményeivel, melynek során 

pedagógiai, gyermekvédelmi és szociálpolitikai szempontokat mérlegel az osztályfőnökkel együtt jelzi 

a problémát a gyermekvédelmi felelősnek, 

 

 értesíti a szülőket a térítési díj befizetéséről, ami havonta előre történik, 

 

 részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadó órákon, minden iskolai szintű rendezvényen, 

 

 az említetteken kívül minden lehetséges helyzetben kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre szok-

tatás, az iskolai és iskolán kívüli környezet tisztaságának őrzésére és védelmére nevelés. 
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6. A közalkalmazottak közössége 

 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a 

munka törvénykönyve mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a kapcsolódó rendeletek 

szabályozzák. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-

nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott, vagy más jogviszonnyal az iskolához 

kötődő munkavállaló. 

Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit érdekegyesítési lehetőségeit a közalkalmazotti szabályzat 

tartalmazza.  

A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően 

az intézmény tartalmi munkáját. Tevékenységével a Szervezeti és Működési Szabályzat önálló fejezete foglalko-

zik. 

 

Az alkalmazotti közösség jogai 

 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, vélemé-

nyezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.  

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre 

meghívót kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti  

jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés elő-

késztése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

 A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatban kialakított álláspontját 

a javaslattevővel, véleményezővel közölnie kell. 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy 

rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedés-

sel ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok 

biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelőséggel, egyszemélyben, - testületi jogkör 

esetén a testület abszolút többség ( 50% 1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része 

jelen van. 

 

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott közösségi képvise-

lők segítségével- az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül 

mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.   

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, nyílt napok. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos 

közlések helyén kell kifüggeszteni. 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti 

értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közös-

ségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, 

vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül a sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 
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7. Munkaköri leírás-minták  
 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az al-

kalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. Munkaszervezési okokból az osz-

tályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnö-

ki feladatok ellátásának megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosíta-

nunk a pedagógus munkaköri leírását.  

 

 Tanár munkaköri leírás-mintája  
 

A munkakör megnevezése: tanár/ idegen nyelv-tanár  

Közvetlen felettese: az igazgató  

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, tanít-

ványainak az érettségi vizsgára való sikeres felkészítése.  

 

1. Nevelői tevékenysége és életvitele  
 

 kollégáiról, munkatársairól a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel beszél  

 családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban  

 együtt halad az úton a nevelőközösséggel, osztályával, tanítványaival felelős a tanulói és szülői szemé-

lyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,  

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat, az iskolával 

és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi  

 szükség esetén támogatással, korrepetálással segíti a lemaradó diákokat  

 saját tanítványait az általa tanított tantárgyból magántanítványként sem az iskolában sem azon kívül 

nem tanítja  

 részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő kapcsolatok, a családias és otthonos 

légkör megteremtésében, a diákcsoportoknak az iskola életébe történő bevonásában  

 közreműködik az  iskola céljainak megvalósításában, hogy az iskola a maga sajátos eszközeivel és lehe-

tőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom hagyományos értékrend szerinti formálá-

sához  

 

2. A főbb tevékenységek összefoglalása  
 

 megtartja a tanítási órákat,  

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok 

előkészítése és végrehajtása,  

 megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak,  

 munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik,  

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a munkahelyén 

tartózkodni,  

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a tanter-

met, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,  

 tanítási óráján  bejegyzi a naplót, nyilvántartja az óráról hiányzó vagy késő tanulókat,  

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, havonta legalább egy osztályzatot (de legalább félévi 3 osztályza-

tot) ad minden tanítványának,  

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a témazáró dolgozat 

időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatja,  

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijavítást követő 

órán ismerteti a tanulókkal,  

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az eredmé-

nyesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,  

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. feladataira,  

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség 

megbeszélésein és értekezletein,  
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 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi meg,  

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,  

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart,  

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályokban elvég-

zendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt tanmeneteit – a szakszerű helyettesí-

tés megszervezése érdekében – az igazgatóhoz eljuttatja,  

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürítésében.  

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, stb. rendeltetés-

szerű használatának biztosításáért,  

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, tehetséggon-

dozásával kapcsolatos feladatokat,  

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb.  

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,  

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,  

 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, akkor erre a 

tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián megindo-

kolja,  

 ellátja a tanulók versenyre való kíséretét,  

 

3. Különleges felelőssége  
 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,  

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat,  

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve az igazgatónak.  

 

4. Járandósága  
 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér  

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok  

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj.  

  

 

7.1.1. Testnevelő munkaköri leírás-mintája  
 

A munkakör megnevezése: testnevelő  

 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, 

szemléletük formálása, az érettségi vizsgára és továbbtanulásra történő sikeres felkészítésük.  

 

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása  
 

A munkakörből adódóan a testnevelőnek az alábbi speciális feladatai vannak 

 

2. Speciális feladatai  

 minden tanév első testnevelés óráján balesetvédelmi oktatást tart tanítványainak, a testnevelés órán be-

következett baleset esetében az oktatást megismétli, az oktatást dokumentálja  

 különös figyelmet fordít a testnevelési órákon a balesetek megelőzésére  

 a testnevelés órákon nem hagyhatja felügyelet nélkül osztályát, diákjait  

 a bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek és a munkavédelmi felelősnek  

 kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákat végző szervezettel  

 a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoz-

tatást  
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3. Járandósága  

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér  

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok  

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj.  

 az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás  

 

7.1.2 Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája  
 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök  

Közvetlen felettese: az oktatási igazgatóhelyettes  

Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra  

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.  

 

1. A főbb tevékenységek összefoglalása  
 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak,  

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok 

előkészítése és végrehajtása,  

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb. feladataira,  

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi meg,  

 részt vesz a munkaközösségi megbeszéléseken  

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: anyakönyv, bizonyítványok, stb.  

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,  

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási tervet,  

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért,  

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály diákönkor-

mányzat vezetőségével,  

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzat megbeszéléseken és az évi rendes diákközgyű-

lésen való részvételét,  

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal,  

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását.  

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában,  

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet. 

 segíti a pályaválasztást és lebonyolítja a felvételi eljárást, 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására,  

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja gyermekvédelmi felelősnek a hátrányos és halmozottan 

hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat 

bejegyzi a naplóba  

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

 
2. Ellenőrzési kötelezettségei  
 

 november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a  napló osztályozó részének állapotát, az osztály-

zatokat érintő hiányosságokat jelzi az  igazgatóhelyettesnek,  

 figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a hiányzásokat, 

elvégzi a szükséges értesítéseket,  

 a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus üzenet-

ben vagy levélben értesíti a szülőket,  

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

esetén  
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 az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve ha a tanuló bukás-

ra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén,  

 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt 

érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára.  

 
3. Különleges felelőssége  
 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,  

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,  

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat,  

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat,  

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatónak.  

 
4. Pótléka és kötelező órakedvezménye  
 

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben szabályozott, munkáltatói utasításban rögzített osztályfőnöki 

pótlék,  

 a Közoktatási törvény 1. sz. mellékletének harmadik része II/7. fejezetében meghatározott heti egy óra 

osztályfőnöki órakedvezmény.  

 

 

7.1.3 Takarító munkaköri leírás-mintája 

A munkakör megnevezése: takarító 

 

Közvetlen felettese: az intézményvezető 

 

Kinevezése, munkaideje: 

 határozatlan időtartamra, 

 A Kjt. előírásai szerinti munkabér 

 naponta 6.00-10.00 és 14.00-18.00 óráig osztott műszakban, amely munkaidő ebédidőt nem tartalmaz 

 

1. Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása 

 az igazgató közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmossa, tiszta langyos 

vízzel lemossa a táblát 

 napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket 

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

ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket 

 a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat 

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

tartását 

 szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat, fertőtleníti 

az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét 

 napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli esetben az asztalok lap-

ját fertőtleníti 

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

tása 

 porszívózza a szőnyegeket, szükség szerint fölkeni a parkettát 

 szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat 

 nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének súrolását, a függönyök 

mosását, a padok és falburkolók súrolását 

 a nagytakarítások időszakában az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását 

 a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, elektromos energi-

ával 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a biztonságos munka-

végzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak. 
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Járandóság 

 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített védőeszközök 

 

8. A tanulói közösségek és kapcsolattartásuk rendje 

 

Az osztályközösségek és tanulócsoportok  

 

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

alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott, élén pedagógus vezetőként az osztály-

főnök áll. 

Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogo-

sult - az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az osztályban tanító pedagógusok osztályérte-

kezletét összehívni. 

 

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, melynek eredmé-

nyessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám. A tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, 

vagy a tanrend szervezése indokolja. 
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II. rész 
  

A nevelési oktatási intézményre vonatkozó szabályok 

 

A működés rendje 

 

1. Általános szabályok 

 

1.1. Az iskola tanév rendje 

 

Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. 

 

A munkatervhez ki kell kérni: 

 - az iskolai szülői szervezet (közösség), 

- a tanulókat érintő programokról az iskolai diákönkormányzat 

véleményét. 

 

A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási miniszter állapítja meg. 

 

Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: 

 - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

 - a szünetek időtartamát,  

- a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az évi rendes diákközgyűlés/iskolagyűlés idejét, 

 - a nevelőtestületi értekezletek időpontját, témáját. 

 

A tanítás nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. 

 

1.2. A tanulók fogadásának rendje - a nyitvatartás 

 

Az iskola szorgalmi időben – tanítási napokon: 

- reggel 730 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de    

legkésőbb 2000 óráig van nyitva. 

 

Az iskola előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitvatartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény 

vezetője adhat engedélyt. 

 

A nyitvatartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza. 

 

A reggeli nyitvatartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, pedagógiai asszisztens, a délután 

távozó vezető után az esetlegesen még foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, 

valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére, az iskolavezetés intézkedésre jogo-

sult tagjának tájékoztatására. 

Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az isko-

lában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A 

megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatói irodában történik. 

Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélye-

zett, szervezett programokhoz kapcsolódhat. 

 

Az intézményt egyébként zárva kell tartani!  

 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.  

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a 

nevelők tudomására hozza. 
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1.3. A tanítási órák rendje 

 

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján tör-

ténik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

 

A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) 

805-től 1320-ig tart. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. 

Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb 

esetben az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt adott esetben az 

igazgató, illetve a vezető helyettes tehet. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a Házirend tartalmazza. 

 

1.4. Az óraközi szünetek rendje 

 

Az óraközi szünetek időtartama 5, 10 vagy 15 perc, a Házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. 

Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellőztetni kell. 

 

1.5. Az intézményi felügyelet rendszabályai  

 

Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 

Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy fog-

lalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a 

tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok és diákok látják el. 

 

Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében . Az ügyeleti rend beosztásáért a 

feladattal megbízott pedagógiai munkaközösség-vezető a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes he-

lyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. 

 

Tanulói ügyeleti rendszer segíti az ügyeletes pedagógusok munkáját, melynek szabályai a Házirendben találha-

tók. 

 

A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt legalább 10 tanuló szülei igénylik.  

 

1.6. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 

 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért az intézmény 

vezetője vagy helyettesítésére kijelölt személy beosztás alapján látja el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyele-

tes vezető akadályozatása esetén az SZMSZ-ben rögzített „vezetői helyettesítési rend” jelöli ki az ügyeleti fel-

adatokat ellátó személyt, amitől csak kivételes estben és megbízás alkalmazásával lehet eltérni. 

 

1.7.A közalkalmazottak munkarendje 

 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos jogszabályok betar-

tásával - az intézményvezető állapítja meg. 

 

Munkaidejük heti 40 óra. Az adminisztratív és technikai dolgozók számára az intézmény vezetője napi 30 perc 

ebédszünetet biztosít, amely a napi munkaidőbe nem számít bele.  

A takarítók osztott műszakban dolgoznak. Munkaidejüket munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

Az igazgató rendelkezése alapján a rendkívüli munkavégzésért túlóradíj, illetve – az igazgatóval való megálla-

podás alapján – szabadnap jár. 

 

Minden közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi 

szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott szakembere tartja. 
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1.8.A pedagógusok munkarendje 

      

         

A közoktatási törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus munkaideje a kötelező órák-

ból, valamint a nevelő - oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglal-

kozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

 

A pedagógus napi feladatát a tantárgyfelosztás szerint készített órarend és helyettesítési rend tartalmazza. 

 

Napi munkaidejük általában napi nyolc óra. 

Minden nap rendelkezésükre áll 30 perc munkaidőn kívüli ebédszünet. 

 

A pedagógus a tanítása, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve a tanítás 

nélküli munkanapok programjának kezdete előtt  

15 perccel annak helyén köteles megjelenni. 

 

A pedagógus a kizárólag az iskolában ellátható feladatok végzéséhez szükséges időtartamon túl nem köteles az 

intézményben tartózkodni. Ha az igazgató ettől a beosztástól eltérően kívánja meghatározni a napi munkaidő 

beosztást, akkor annak módosított rendjét a faliújságon való kihirdetés útján kell nyilvánosságra hozni 

  

A napi munkaidőn felül végzett munkáért a jogszabályokban meghatározott mértékű díjazást kell fizetni a peda-

gógus számára. 

 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott 

munkanapon reggel 7 óra 30 percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének , hogy helyettesítéséről intézked-

hessen. 

 

Egyéb esetben a pedagógus az intézmény vezetőjétől kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a tanóra elha-

gyására. Az órarendtől eltérő foglalkozás megtartását, műszakcserét az intézményvezető engedélyezi. 

 

A pedagógus kérésére a gyermek ápolási szabadság kiadását az intézményvezető biztosítja. 

 

A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az intézményvezetőjéhez eljuttatni, hogy 

akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a hiányzó pedagógust, lehetőség szerint, szakszerűen 

kell helyettesíteni. 

 

A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy 

esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a tagintézmény vezető és a munka-

közösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 

 

 Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógus jelenléte kötelező az alkalomhoz illő öltö-

zékben. 

 

1.9.A munkaidő nyilvántartásra vonatkozó szabályok 

 

1.10. A tanulók munkarendje 

 

A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Házirend határozza meg.  

 

A Házirend szabályait a nevelőtestület az érintett közösségek véleményének kikérésével alkotja meg. 

 

A Házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára, 

dolgozójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 
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1.11. A napközis csoportok munkarendje  

 

A délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és hétfőtől péntekig 

16-ig tart.  

 

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

2.1. A munkaidő-nyilvántartás tartalma: 

 

A nevelési-oktatási intézményben vezetett munkaidő-nyilvántartás tartalmazza: 

 a kötelező tanórai feladatokat 

 

 külön megjelölve: 

o a nevelési-oktatási intézményben 

o a nevelési-oktatási intézményen kívül ellátott feladatokat. 

 

2.2. A nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai: 

 

A nyilvántartás vezetésére a 2.1. pontban foglalt adatokkal: 

 tanévenként, 

 pedagógusonkénti bontásban az intézmény vezető köteles. 

 

A nyilvántartás: 

 az ellátott tanítási órák 

 a tanórán kívül tevékenységek, az egyéni foglalkozások és szabadidős foglalkozások nyilvántartására a 

szolgál  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének  

fogalma, célja 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére 

kiterjed. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: 

- az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, 

- a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

- a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben  

támasztott követelmények 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

 - fogja át a pedagógiai munka egészét,  

 - segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

- a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztö-

nözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, 

- a szülői közösség/szülői szervezet és a tanuló közösség/diákönkormányzat észrevételei kapcsán elfo-

gulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer 

megtalálását, 

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartá-

sát, 

- hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 

 a) az intézmény vezetője,  

 b) munkaközösség vezető 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek. 

A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenőrizni. 

 

A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi peda-

gógus dolgozója javaslatot tehet. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

 - szóbeli beszámoló, 

 - írásbeli beszámoló, 

 - értekezlet,  

 - óralátogatás,  

 - foglalkozás látogatás, 

 - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készíthet. 

 

3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási 

intézménnyel 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történ-

het: 

- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a tanuló elvit 

lére jogosult személy az erre kijelölt helyen a szükséges időtartamig. 

Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a Házirendben meghatározott rend szerint 

tartanak ügyeletet. 

- külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intéz  mény nyitvatar-

tási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint, 

- minden más személy. 

A külön engedélyt az iskola ügyeletes vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és 

szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 

Nem kell a benntartózkodásra engedélyt kérni: 

 - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való részvételkor. 

Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét a diákügyelet is biztosítja. A diákügyelet működését 

a Házirend tartalmazza. 

 

4. Az intézményvezető  akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje  

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményvezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére 

vonatkozó rendelkezéseket. 
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A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy az, akadályoztatása 

esetén a- vezetői, feladatokat ellássák. 
 

Ha egyértelművé válik, hogy 

 

a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb tá-

volléte, stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat valamelyik munkaközösség vezető 

vezetőjének kell ellátnia; 

 

 

A vezető, akadályoztatása esetén  

a helyettesítés rendje 

 

 

A vezető megnevezése, akit  

helyettesíteni kell 

A helyettesítő megnevezése 

 

igazgató munkaközösség-vezető 

 

A vezető, illetve helyettese helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 

- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntése-

ket hozhatják meg a vezető, illetve a tagintézmény vezető helyett,  

 

- a helyettesek csak olyan ügyekben járhatnak el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatla-

nok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kaptak,  

 

- a helyettesítés során a helyettesek a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelke-

zéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben /pl.: munkáltatói, fegyelmi jogkör, stb./ nem 

dönthetnek. 

 

4.1 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök  

 

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

 az igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát.  

 a Munkaközösség vezetők számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos döntés jogát,  

 az igazgatóhelyettes számára az ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megálla-

pítását, szabadságuk kiadásának jogát.  

 

 

5. A vezető és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolat-

tartás rendjét. 

 

 

A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje 

 

 

A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés. 

 

 

 



 30 

 

Az együttműködés és kapcsolattartás során: 

 

 a vezető feladata a szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükséges: 

 

- információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni valamennyi nyil-

vános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, 

illetve meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendel-

kezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek a szülői szervezet jogainak 

/pl. véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési/ gyakorlásához szükségesek.), 

  - iskolai helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal; 

 

 A szülői szervezet kiemelt feladata, hogy 

 

javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen: 

  - az intézmény irányítását érintő kérdésekben,  

  - a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben,  

- az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben; 

 

a szülői szervezet feladata, hogy  

- éljen a jogszabály és az iskola más, belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogai-

nak gyakorlásával: 

  - segítse az intézmény hatékony működését,  

  - támogassa a vezető irányítási, döntési tevékenységét. 

 

A szülői szervezet véleményt nyilváníthat: 

- a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben – így a pedagógiai 

program elfogadása előtt. E jog gyakorlásához az iskola vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus kö-

teles tájékoztatást adni a programhoz. A tájékoztatás adása a szülői szervezet kérése alapján történhet. A 

tájékoztatás kérésére vonatkozó szabályokat melléklet tartalmazza. 

A vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet: 

- az iskolai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze. A nevelési év rendjére vonatkozó 

dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 nap rendelkezésre álljon a véle-

ményalkotásra. 

- véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyé-

nek meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 napot kell biztosítani. 

 A szülői szervezet köteles a véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. 

 

A szülői szervezet és a vezetők kapcsolattartási formái: 

 - szóbeli személyes megbeszélés,  

 - értekezletek,  

 - írásbeli tájékoztatók, 

- a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  

- dokumentum, irat a szülői szervezet által gyakorolt jogok írásba foglalásával. 

 

 

6. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az 

iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyer-

mekjóléti szolgáltatóval, valamint az iskola egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartást. 

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

 

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

 - a fenntartóval, 
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 - más oktatási intézményekkel,  

 - az intézményt támogató szervezetekkel; 

b) a gyermekjóléti szolgálattal;  

c) az egészségügyi szolgáltatóval;  

d) egyéb közösségekkel: 

 - az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 

 - a település egyéb lakosaival. 

 

 

6.1. Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 

 

6.1.1 A fenntartóval való kapcsolat: 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: 

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 

- az intézmény tevékenységi körének módosítására, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a 

szociálisan adható kedvezményekre stb.), 

- az intézmény ellenőrzésére: 

 - gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 

 - szakmai munka eredményessége tekintetében,  

 - az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 

- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

 - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti. Az intézmény SZMSZ-ét, Házirendjét, a pedagógia programját, 

akkor kell jóváhagyatni a fenntartóval, ha annak végrehajtásához plusz anyagi források szükségesek  

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 - szóbeli tájékoztatás, 

 - írásbeli beszámoló,  

 - egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel, 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

- speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenysé-

géhez kapcsolódóan. 

 

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

A kapcsolatok lehetnek: 

 - szakmai,  

 - kulturális,  

 - sport és egyéb jellegűek. 

 

A kapcsolatok formái: 

 - rendezvények,  

 - versenyek. 

 - pályázatban  való részvétel. 

 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak egyes 

eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor. 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 

- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

- anyagi helyzetéről,  

- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 
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- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy ab-

ból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, stb. egyértelműen megállapítható legyen; a tá-

mogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. 

 

 

 

6.2. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a: 

 - gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

 - gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

  - személyekkel,  

  - intézményekkel és 

  - hatóságokkal. 

 

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai esz-

közökkel nem tudja megszüntetni. 

 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, 

 - esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a 

közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

6.3. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

 

 

Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató bevoná-

sával oldja meg. 

 

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

A szolgáltatást a szolgáltató a fenntartóval kötött szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.  

A szolgáltatás díját a fenntartó biztosítja. 

 

6.4. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és sport tevékenység 

jellemző. 

Összetartó szerepe jelentős. 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg. 

 

7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatokat. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományo-

kat ápolva kerül meghatározásra. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontjának megjelölését a 34-35. oldalon lévő táblázat tartalmazza. 
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Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve tanulójának a feladata.  

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja:  

- a nevelési alapelvek érvényesülésének, a célkitűzések megvalósulásának elősegítése, 

- az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, amely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, 

hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

 - ünnepségek, rendezvények,  

 - egyéb kulturális versenyek, 

 - egyéb sport versenyek, 

 - egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok, jelképek, elismerések, stb.). 

 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 - az intézmény tanulóit,  

 - a felnőtt dolgozókat,  

 - a szülőket. 

 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel érintettek körét, 

valamint a rendezvény várható időpontját a 9/2. számú melléklet tartalmazza. 

 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

 - jelkép használatával (zászló, embléma, stb.), 

 - a tanulók ünnepi viseletével,  

 - az intézmény belső dekorációjával. 

 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd 

gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 

 

 

Az ünnepély, megemlékezés neve 

Az ünnepély, megemlékezés 

(irányadó) időpontja 

A szervezőmunkáért 

felelős 

Tanévnyitó 

 

Szeptember 1. 1 osztály vezetője, 

igazgató 

Az aradi vértanúk emléknapja 

 

Október 6., ill. azt megelőző utolsó 

tanítási nap 

Osztálykeretben 

Az 1956-os forradalom évfordulója 

 

Október 23-át megelőző utolsó 

tanítási nap 

Magyar és ének 

tanár 

Karácsony 

 

Dec. 25-ét megelőző utolsó tanítási 

nap 

Minden osztályfő-

nök 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója 

 

Önkormányzati képviselő-testületi 

döntés alapján 

Magyar és ének 

tanár 

Ballagás 

 

Június 15-höz legközelebb eső 

szombat 

8.osztályfőnök, 

igazgató 

Tanévzáró 

 

Az utolsó tanítási napot követő hét 

péntek 

igazgató 

 

 

A rendezvény neve 
A szervezőmunkáért 

felelős 

A rendezvény  

(hozzávetőleges) 

időpontja 

Mikulás Osztály keretben alsós 

osztályfőnök 

December 6. 

 

Farsang Minden osztályfőnök Február 3. hete 

Föld napja – Természetvédelmi napok Földrajz, biológia tanár Április 3. hete 
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Anyák napja 

 

Osztály keretben alsós 

osztályfőnök 

Május első péntekje 

Öregek napja Magyar, ének tanár November 

Gyermeknap osztályfőnökök Május utolsó péntekje 

Osztálykirándulás Osztály keretben Június első hete 

Jótékonysági bál Tantestület November vége 

8. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét. 

 

A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a jogot az intéz-

mény biztosítani köteles. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás: 

 - az iskolaorvos és  

 - a védőnő 

együttes szolgáltatásából áll. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

 - a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

Az iskolai-egészségügyi ellátás rendje: 

 

a) iskolaorvosi szolgáltatatás 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolaorvosi szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése 

 

SENA-DENT Bt. 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege  Fenntartó által megkötött szerződéses jogviszony. 

 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő Csak indokolt esetben, a csak a helyszínen elvégezhető 

eü. feladatok ellátására szükséges időben. 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címmel) Orvosi rendelő 

Kisgyőr, Kossuth u. 13. 

 

b) védőnői szolgáltatás 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése 

    

Védőnői Szolgálat  

 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege  Fenntartó által megkötött szerződéses jogviszony. 

 

 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő Csak indokolt esetben, a csak a helyszínen elvégezhető 

eü. feladatok ellátására szükséges időben. 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Egészségügyi Tanácsadó 

Kisgyőr, Kossuth u. 13. 

 

c) iskolafogászati ellátás 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése DENTICUM Bt. 
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Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, 

részmunkaidő stb.) 

A fenntartóval kötött, a fogászati ellátásra vonatkozó 

szerződés alapján. 

 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő Megállapodás, külön intézkedés alapján. 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Kisgyőr, Kossuth u. 13. 

 

 

9. Az intézményi védő, óvó előírások 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményi védő, óvó előírásokat. 

 

Általános előírások 

 

A tanulókkal: 

- az iskolai tanítási év, valamint  

- szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás, stb. előtt  

ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

 

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásformák  

meghatározása, ismertetése. 

 

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. 

  

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell /osztálynapló, tájékoztatófüzet /. 

 

Az iskola házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában 

való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

Az intézmény vezetőjének feladata annak ellenőrzése, 

 

- hogy az intézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszere-

lése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem végez-

hető; 

- hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtarta-

mig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyele-

te mellett lehet; 

- hogy az intézményben a tanulók a következő gépeket, eszközöket ne használják, használhassák: villa-

mos köszörűgép, barkácsgép faesztergálásra, faipari szalagfűrész, körfűrész, kombinált gyalugép, sza-

lagfűrészlap-hegesztő készülék, valamint jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített 

gépek, eszközök; 

- hogy az intézmény tízévesnél idősebb tanulói csak pedagógus felügyelete mellett használhassák, hasz-

nálják a következő eszközöket, gépeket: 

villamos fúrógép, barkácsgép (a következő tartozékokkal: korong, és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, 

polírkorong,), törpefeszültséggel működő forrasztópáka, 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelé-

sű, ún. „pillanat”-forrasztópáka, villamos háztartási gépek (tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávédarálógép, 

robotgép, vasaló, varrógép stb.); segédmotoros kerékpár szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a 

motort nem kezelheti tanuló); kerti gépek szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem ke-

zelheti tanuló); 

 - hogy csak pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép. 
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A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az iskolaorvos vélemé-

nyezése alapján a biztonsági előírások kibővítése szintén az intézményvezető feladata. 

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, figyelmeztető táblákat, 

hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.  

 

A pedagógusok feladata, hogy: 

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőrzésére az intéz-

ményvezető felelős, 

 - gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 

 

Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségé-

re,  

 - a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják, stb. 

 

A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok 

 

Az intézményvezető feladatai: 

1. Kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja; 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, e 

balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hó-

nap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a tanuló szülőjének (nagykorú tanuló esetén a 

tanulónak) – egy példány megőrzéséről gondoskodik; 

- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az okok 

ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- a balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartója felé,  

- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevo-

násával történő kivizsgálásáról. 

/Súlyos az a tanulóbaleset, amely: 

- a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült – 

orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette) 

- valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását 

- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá 

ennél súlyosabb esetek), 

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott./ 

4. Lehetővé teszik a szülői szervezet és a diákönkormányzat részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

5. Intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló 

eset ne történhessen meg.  

 

A munkavédelmi felelős feladatai  

 

- A munkavégzésére vonatkozó szabályzatban és a munkaköri leírásában rögzítettek szerint vesz részt a baleset-

veszélyek feltárásában, a bekövetkezett balesetek kivizsgálásában, a balesetvédelmi oktatásban. 

 

1. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok – az intézményvezető utasítására: 

- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásá-

ban, 

- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható. 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

- a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

4. Közreműködik a szülői szervezet és a diákönkormányzat tájékoztatásában, és a tanulóbalesetek kivizsgálásá-

ban való részvétele biztosításában. 

5. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre, az intézményvezető megelőzéssel kapcso-

latos utasításait végrehajtja. 
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Pedagógus és nem pedagógus alkalmazott: 

- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a tanulóbalesetek megelőzésében és a tanulóbal-

esetet követő feladatokban. 

 

 

10. A rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendők 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles a rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendőket. 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

a) haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat /tűzoltóság, rendőrség, mentők, katasztrófavédelem/, 

- a fenntartót, 

- a szülőket; 

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók védelmét, biztonságát 

szolgálják. 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

 - a tűz, 

 - az árvíz,  

 - a földrengés,  

 - bombariadó, 

- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.  

 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről, amely a tűzvé-

delmi szabályzatban rögzített terv szerint kell, hogy történjen. 

 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok bevo-

násával a legjobb belátása szerint dönt. 

 

 

11. Az iskolai könyvtár igénybevételének, működésének szabályai 

20/2012. EMMI – könyvtár SZMSZ az iskolai SZMSZ része 

 szabályozza az iskola könyvtár működését 

o gyűjtőköri szabályzat 

o könyvtárhasználati szabályzat 

o könyvtáros-tanár munkaköri leírása 

o könyvtári szabályzat 

1.2. A könyvtár feladatai 

 

2.1. Az iskolai könyvtár alapfeladatai 

 

a) A könyvtár gyűjteményekkel kapcsolatos feladatai: 

- azok folyamatos fejlesztése,  

- a könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fej-

leszteni; 

- őrzése,  

- gondozása  

- rendelkezésre bocsátása. 

 

b) A könyvtár tájékoztatási feladatai: 

- tájékoztatást nyújt a gyűjteményéről, a könyvtárban található dokumentumokról,  

 - részletes információt ad az igénybe vehető szolgáltatásairól. 
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c) A könyvtár tanórai foglalkozással kapcsolatos feladatai 

 - a könyvtár helyet ad tanórai foglalkozások 

  - részbeni vagy 

  - teljes tanórára kiterjedő 

 tartására. 

A tanórai foglalkozások során a könyvtár feladata, hogy a tanulók és a pedagógusok számára 

- áttekinthető tájékoztatást nyújtson a könyvtár működéséről, illetve  

- adott téma feldolgozása esetén – igény szerint – a témához kapcsolódó valamennyi dokumen-

tumot rendelkezésre bocsássa. 

  

d) A könyvtár könyvtárhasználattal kapcsolatos feladatai: 

 - a könyvtárnak biztosítania kell a könyvtárhasználat lehetőségét 

  - az egyéni könyvtárhasználók részére, valamint 

- a csoportban érkező könyvtárhasználók számára is, értve ez alatt a tanórai és a tanórán kívül 

szervezett foglalkozásokat. 

- könyvtárnak el kell látnia a dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat, így: 

 - az általános kölcsönzési feladatokat, valamint 

- a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzésével kapcsolatos tevékenységeket is. 

 

2.2. A könyvtár kiegészítő feladatai: 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

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

nyekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

11.3. Az iskolai könyvtár működése 

 

3.1.Helyszűke miatt az iskolai könyvtár a közösségi könyvtár szerves részeként működik 

- Könyvtárhasználatra jogosult személyek: 

- Mindazok, akik könyvtári tagsággal rendelkeznek 

 

3.2. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei: 

- A könyvtári szolgáltatásokat csak a könyvtár nyitvatartási idejében lehet igénybe venni. 

- A könyvtári szolgáltatások igénybevételi feltétele, hogy a könyvtárat, annak dokumentumait és berendezését 

a használó rendeltetésének megfelelően használja. 

 

3.3.  A könyvtárhasználat szabályai: 

A könyvtárhasználat során ingyenesen igénybe vehetők a következő szolgáltatások: 

  - könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

  - olvasóterem használat,  

- nem papír alapú, szöveges adathordozó számítógépen történő megtekintése, 

  - zenei CD, illetve DVD lemez lejátszása; 

 - térítés ellenében igénybe vehetők a következő szolgáltatások: 

  - fénymásolat készítés,  

  - számítógépből történő nyomtatás. 

 

A könyvtár használat általános viselkedési szabályai 

- a könyvtárat csak úgy szabad használni, hogy a könyvtárhasználók egymást magatartásukkal, hangos 

beszéddel ne zavarják. 

- a könyvtárba táskát, könyv, dokumentum kivitelére alkalmas tárgyat bevinni nem lehet, azt a könyvtár 

előterében, illetve az iskola más helyiségeiben kell elhelyezni. 

- a könyvtárban elhelyezett dokumentumokban kárt tenni, megrongálni (beleírni) szigorúan tilos. 

- a kölcsönzött könyveket 30 napon belül (a továbbiakban általános kölcsönzési idő) vissza kell vinni. 

Az általános kölcsönzési idő meghosszabbítható, ha a meghosszabbítás iránti kérést a könyvtárhasználó 

bejelenti. 
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A könyvtárhasználat feltétele: 

- A könyvtárba belépéskor a könyvtáros  

- az érintett rendelkezésére bocsátja a könyvtárat, 

- visszaveszi a könyvtárba visszahozott könyveket. 

- saját nyilvántartásába feljegyzi a kölcsönözött könyveket, valamint a kölcsönzés lejárati idejét.  

 

3.4. A nyitvatartás, kölcsönzés ideje 

 

A könyvtári kölcsönzési idő heti 50 óra. 

Hétfőtől – péntekig 8.00 – 18.00-ig. 

 

11.4. A könyvtárhasználati szabályzat és annak hatálya 

 

A könyvtárhasználati szabályzat a községkönyvtár szabályzatával megegyező, a gyűjtőköri szabályzatát a 

Könyvtári SZMSZ melléklete tartalmazza 

 

12. Az iskolai dokumentumok hozzáférhetősége, nyilvánossága 

 

Az iskola Pedagógiai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Házirendjét – az igazgató 

által hitelesített 1-1 példányban – a községi könyvtárban kell elhelyezni úgy, hogy azokat a szülők és a tanulók 

bármikor szabadon megtekinthessék. 

A tanulók szülei az igazgatótól, vagy helyetteseitől szóbeli tájékoztatást is kérhetnek bármely, de velük egyezte-

tett időpontban.  

 

 

13. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

 

1. Jogszabályi háttér 

 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (a továbbiak-

ban: törvény) 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az isko-

lai tankönyvellátás rendjéről 

 

2. Általános rendelkezések 

 

2.1. Tankönyv fogalma 

Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus adathordozón rögzített könyv hozható 

forgalomba, amelyet külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá 

felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. Tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványok, azok 

a könyvek, amelyek az iskolai oktatásban használhatóak (a pedagógiai terminológia ugyanakkor ezeket is tan-

könyvnek nevezi). 

 

2.2. Intézményi kötelezettség 

A tanulók számára a tankönyveket, illetve a tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat 

az iskola biztosítja 

 

3. Tankönyvrendelés 

 

A tankönyvfelelős feladatai: 

• Minden év decemberének végéig – a közoktatási tankönyvjegyzék megjelenésének függvényében a tantárgyat 

tanító pedagógusok  részére átadja a hivatalos tankönyvjegyzéket az intézményben a következő tanévben alkal-

mazandó tankönyvek kiválasztására. 

• Január 15-ig begyűjti a pedagógusoktól az egyes tantárgyak számára igényelt tankönyvek kiadóját, raktári 

számát, címét, szerzőjét. 
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• Osztályonként listát készít az egyes tantárgyakhoz tartozó tankönyvekről, azt átadja az osztályfőnököknek 

megbízottjainak. 

• Január 31-ig begyűjti a tanulói igényeket az egyes tankönyvek példányszámairól. 

• Február 15-ig a tanulói igények és a belépő osztályok becsült létszámának figyelembe vételével elkészíti a 

tankönyvrendelést. 

• Február 22-ig előkészíti a tankönyvforgalmazókkal kötendő tankönyvellátási szerződést, azt a nevelési igazga-

tóhelyettes útján eljuttatja a szülői munkaközösséghez véleményezésre. 

Június 30-ig az igények figyelembe vételével módosítja a tankönyvrendelést. 

• Augusztus 27-ig előkészíti az iskolai könyvtáros részére bevételezésre azokat a tankönyveket, melyekhez 

könyvtári kölcsönzéssel juthatnak a tanulók. 

• Az első tanítási napon kiosztja a tanulóknak a tankönyveket. 

• Szeptember 10-ig beszedi a tankönyvek vételárát. 

• A tankönyvellátási szerződésben meghatározottak szerint a beszedett vételárral elszámol. 

 

3.1. Tankönyvválasztás 

A pedagógusok, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választhatják meg az általuk alkalmazni 

kívánt tankönyveket. A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tan-

könyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanu-

lónak. 

 

3.2. Tankönyvrendelés menete 

a) A tankönyvfelelős feladata, hogy minden év február 28-áig elkészíti a tankönyvrendelést és megküldi azt a 

Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren keresztül a kiadónak (forgalmazónak) és a közoktatás információs 

rendszerének. b) A kiadó (forgalmazó) a hivatal által felügyelt elektronikus rendszerből megkapott megrendelé-

seket 30 napon belül elfogadja és az elfogadást visszaigazolja a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren 

keresztül. c) A megrendelés véglegessé válik, ha az iskola a kiadó (forgalmazó) visszaigazolását 5 napon belül 

elfogadja. d) A pótrendelések elküldésére szeptember 5-ig van lehetőség. A kiadó (forgalmazó) a rendeléseket az 

esetben 10 napon belül fogadja el. A pótrendelés akkor válik véglegessé, ha a forgalmazó visszaigazolását az 

iskola 5 napon belül elfogadja. e) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskola lehetővé teszi, hogy 

azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal 

rendelkezik. 

 

3. Tanulói tankönyvtámogatás 

 

3.1. Normatív kedvezmény biztosítása 

Az éves költségvetési törvény határozza meg az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét. Az iskolai tan-

könyvrendelés biztosítja, hogy a normatív kedvezmények a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanu-

lók részére rendelkezésre álljanak. 

 

3.2. A normatív kedvezményre jogosultak köre 

A jogszabály határozza meg, hogy a nappali oktatásban részt vevő tanulók közül, az alábbi tanulók jogosultak az 

ingyenes tankönyv igénybevételére: a) tartósan beteg b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, c) pszichés fejlődés zavarai miatt a 

nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, 

mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), d) három- vagy többgyerekes családban él, e) nagy-

korú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A jogosul-

tak köre a jogszabályi módosításoknak megfelelően változhat. 

 

 

 

 

3.3. Az ingyenes tankönyv biztosításának módja 

 

Az iskola a törvény értelmében, az ingyenes tankönyveket az iskola könyvtárából való kölcsönzés útján biztosít-

ja. Amennyiben lehetőség van rá, az iskola használt tankönyvek kölcsönzésével is megoldhatja az ingyenes tan-

könyv biztosítását. A tanuló részére a tankönyvek tanulói jogviszonyának fennállásáig rendelkezésre állnak. A 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv megrongálásából eredő kárt az iskolának megtéríteni. 

Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékvesztést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló 

részére értékesíthető. Az értékesítéssel, okozott kár megtérítésével, kártérítési kötelezettség mérséklésével kap-

csolatos kérdésekre az iskola házirendjében foglaltak az irányadók.. 
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3.4. Kedvezményre való jogosultság bejelentése és elbírálása 

 

a) felmérés 

 

Az iskola minden év november 15-ig felméri, hogy hány tanuló kívánja a jogosultság alapján a tankönyveket az 

iskola könyvtárából kölcsönözni. A felmérést (összesítést) az ifjúságvédelmi felelős készíti el a benyújtott igény-

lőlapok alapján. Az összesítés táblázatos formában történik osztályonként, illetve jogcímenként. Az igénylőlapo-

kat az ifjúságvédelmi felelős osztja ki az osztályfőnököknek, aki azt a tanulókon keresztül továbbítja a szülők-

nek. Az igénylőlapként a jogszabályban meghatározott mintát kell használni. Az igénylőlapon szereplő tájékoza-

tóban minden esetben tájékoztatni kell a szülőket: – a normatív kedvezményre jogosultak köréről, – a jogosult-

ság igazolásának módjáról, – az igénylőlap leadásának határidejéről, – és az iskola által nyújtott további ked-

vezményekről, amennyiben erre lehetőség van.  

 

aa) új belépő osztályok ingyenes tankönyvre jogosultságának felmérése 

 

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérések az óvoda dolgozóinak segítségével történik meg. 

beiratkozás napjáig kell megtörténnie.. 

 

b) igazolások vizsgálatának szempontjai 

 

Kedvezményre jogosító igazolásként a következőket lehet elfogadni: – családi pótlék folyósításáról igazolás 

(kifizetőhelyi igazolás, bérjegyzék, számlakivonat, postai igazolószelvény) – tartósan beteg tanuló esetén szak-

orvosi igazolás – sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye – 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. Lehetőleg a benyújtási határidőtől szá-

mított három hónapnál nem régebbi igazolást kell benyújtani. Az igényjogosultságot az iskola az igénybevétel-

kor, valamint folyamatosan tanév közben is ellenőrzi. 

 

c) az igazolások bemutatása  

 

A normatív kedvezményre jogosító igazolást tankönyvfelelősnek kell bemutatni. A tankönyvfelelős a bemutató 

szülő engedélyével – másolatot készít, hogy a belső és külső ellenőrzések a normatív kedvezményre való jogo-

sultságot ellenőrizni tudják. Az igénylőlapokat és az igazolások másolatait a tankönyvfelelős gyűjti, majd az 

iskolatitkárnak adja le. 

 

4. A tankönyv-értékesítés menete 

 

A tanulók az iskolakezdés első napján  megkapják az adott osztályra vonatkozó tankönyveket . A tankönyvek 

átadása, jogosultság esetén a könyvtárból való kikölcsönzéssel egyéb esetben az ár megfizetésével egyidőben 

történik. A tankönyv-értékesítés mindig a tankönyvforgalmazóval kötött szerződés szerint történik. szükség 

szerint igazgatói utasítás adható ki, amely szabályozza a tankönyv-értékesítéssel kapcsolatos rendezetlen kérdé-

seket. A tankönyvek értékesítése a tankönyvfelelős közreműködésével az iskola épületében történik. Az átvételi 

elismervényen a szülő nyilatkozhat arról, hogy melyik tankönyveket kívánják megvásárolni, melyik tankönyvet 

kívánják kölcsönözni (jogosultság esetén) és melyik tankönyvre nincsen szükségük. A tankönyv-értékesítés 

mindig a tankönyvforgalmazóval kötött szerződés szerint történik. Szükség szerint igazgatói utasítás adható ki,a 

mely szabályozza a tankönyv-értékesítéssel kapcsolatos rendezetlen kérdéseket. A tankönyvek értékesítése � 

tankönyvforgalmazó közreműködésével – az iskola épületében történik. 

 

Tisztelt Szülők! Amennyiben a tankönyvek értékesítésével, a kedvezményekkel kapcsolatban kérdéseik merül-

nek fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
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III. rész 
  

Az iskolára vonatkozó további szabályok 

  

1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit. 

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozáso-

kat szervez. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások formái: 

a) a napközis foglalkozás; 

b) a szakkör, énekkar, művészeti csoport [a továbbiakban a b) pont alattiak együtt: diákkör]; 

c) tömegsport foglalkozások; 

d) a tanulmányi, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok,  

e) felzárkóztató foglalkozások; 

f) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy 

csoportfoglalkozások, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sport-

rendezvények és a tehetségfejlesztő foglalkozások; 

g) hitoktatás. 

 

Az egyes tanórán kívüli foglalkozások jellemzői: 

 

a) A napközis foglalkozás: 

- A szülők igényétől függően minden évfolyamon működhet, de szervezése elsősorban az 1 – 5 évfolyamokon 

történik.  

- A csoportok kialakításának szempontja: az évfolyam. 

- Napközis foglalkozást csak a szorgalmi időben szervezünk. A téli, tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli 

munkanapokon a szülők kérésére ügyeletet tartunk. 

- A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és  hétfőtől péntek 16 óráig  tart. A szülő 

kérésére legfeljebb 1700 óráig ügyeletet lehet szervezni. 

- A napközis foglalkozás ideje alatt történik: 

 - az iskolai felkészítés,  

 - a gyermek napközbeni ellátása. 

- A napközi foglalkozás során az iskolai felkészítés időtartamát meghaladó szabadidőt hasznosan töltik el a tanu-

lók, a szülők javaslatainak figyelembevételével. 

- A napközis foglalkozáson az a tanuló vehet részt,  

- akinek szülei (gyámja, eltartója) ezt írásban kérik, 

- a tanuló vállalja és betartja a napközi rendjét, 

- a szülő eleget tesz étkezési térítési-díj fizetési kötelezettségének. 

/Egyedi esetben étkezés nélküli napközis foglalkoztatás is biztosítható./ 

- A napközis, foglalkozásra felvett gyermek távolmaradása csak a szülő tájékoztató füzetbe beírt kérelme alapján 

történhet, ha arra a napközis nevelő engedélyt adott. 

- A napközis tanulók házirendje az iskolai Házirend részét képezi. 

 

b) A diákkörök jellemzői: 

- a diákkörök közül a szakköröknek kiemelt jelentősége van, megkülönböztetésben részesülnek: 

- a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek,  

- a vezetőket az iskola igazgatója bízza meg, az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban 

szerepelteti, 

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek, 

  - a foglalkozásokról naplót kell vezetni; 

  - időtartamuk nem lehet kevesebb, mint heti 1 alkalom (45 perc); 

 - a szakkörökön kívüli egyéb diákkörök sajátosságai, hogy: 

  - a tanulók javaslatára jönnek létre,  
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- vezetését az iskola pedagógusa, vagy más külső szakember végzi az intézményvezető engedé-

lyével, illetve megbízásából. 

 

c) A tömegsport foglalkozások  jellemzői: 

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

sportfoglalkozásokat, edzéseket, versenyekre felkészülést és azokon való részvételt és tömegsport foglalkozáso-

kat tartanak a testnevelő tanárok. 

 

d) A tanulmányi, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok jellemzői: 

 - e foglalkozásokon való részvétel önkéntes alapon történik,  

- a részvétellel a tanulók az iskolán belül, illetve iskolák között bizonyíthatják, mérhetik össze tudásu-

kat, teljesítményeiket, 

- az egyes versenyek a pedagógusok felkészítő közreműködésével valósulnak meg. 

- Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg és felelősök azok lebo-

nyolításáért. 

 

e) Felzárkóztató foglalkozások: 

Az alapkészségek fejlesztése , a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás érdekében az intézmény tanítási 

órákon kívüli, de a tantárgyfelosztásban rögzített számú foglalkozást szervez. 

- A foglalkozások vezetőit – a munkaközösségek vezetőinek javaslata alapján – az igazgató bízza meg. 

- A foglalkozások vezetői felelősök a foglalkozások szervezéséért. A végzett munkáról, látogatottságá-

ról naplót vezetnek. 

- A foglalkozásokon – a pedagógusok javaslatára – elsősorban a hátrányos helyzetű, a tanulmányaikban 

akadályozott és lemaradó tanulók vesznek részt. A tanulók részvételéhez a szülők írásbeli hozzájárulása 

szükséges. 

- Az 1-4 évfolyamon egyéni képességfejlesztésre „utasított” tanuló részvétele is csak szülői engedéllyel, 

a szülő havi rendszerességgel történő tájékoztatása mellett történhet. Ennek eredményességéről az írás-

beli értékelésekben is ki kell térni. 

 

f) Az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy 

csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportren-

dezvény jellemzői: 

- Az ilyen foglalkozásokat az intézményvezetőnek előzetesen be kell jelenteni, és engedélyeztetni annak 

megtartását.  

- Az ilyen foglalkozások alkalmával biztosítani kell megfelelő számú pedagógus részvételét, akik gon-

doskodnak a felügyeletről. 

- „Tanulmányi kirándulásokat” csak a szülők hozzájárulásával, azok költségeinek vállalásával lehet 

szervezni.  

 

A tanulók részvétele a szülők számára költséggel járó foglalkozásokon nem lehet kötelező! 

 

- Kulturális intézmények, múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendez-

vények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők, de pedagógus felügyeletről minden esetben gon-

doskodni kell. Tanítási időben ilyen jellegű foglalkozások szervezésére csak az igazgató engedélyével 

kerülhet sor. 

- Az iskola tanuló-közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb rendezvényeket is 

szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az in-

tézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a 

rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. Az osztályközösségek által szervezett rendezvények elsőd-

leges célja a közösséghez tartozás érzésének erősítése legyen. Ezért ezeket a rendezvényeket (pl.: klub-

délután) csak az osztályközösség tagjai látogathatják. Az osztályfőnöknek jelen kell lennie ezeken a 

rendezvényeken. 

 

g) Hitoktatás 

Az iskola az egyházak, valamint a törvényesen működő felekezetek számára, de a szülők kérésére engedélyezi 

hitoktatás szervezését, melyen a tanulók részvétele önkéntes. 

Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva.  

A tanulók hit- és vallásoktatását az egyházak által kijelölt hitoktatók végzik. 
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2. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és 

rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költ-

ségvetési támogatás biztosítása) 

 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatában szabályozni köteles: 

- a diákönkormányzat, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, 

- a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 

 

A diákönkormányzat, valamit az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje 

 

A kapcsolattartás formái: 

 - személyes megbeszélés,  

 - tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés,  

 - írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 

- átadják a diákönkormányzatnak, illetve képviselőjének a diákönkormányzat véleményezési, egyetérté-

si, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges dokumentumokat; 

- a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre biztosítják; 

- megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével kapcsolatban feltett 

kérdésekre; 

- a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény működtetése, illetve a ta-

nulókkal kapcsolatos döntések során. 

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 

- gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása miatt átvett dokumen-

tumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról; 

- aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve ahová meghívták, 

s azok az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos kérdéseket érintik; 

- gondoskodnak az intézményvezető megfelelő tájékoztatásáról a diákönkormányzat gyűléseiről, illetve 

egyéb programjairól. 

  

A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

 

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 

 

Az intézmény a működés feltételeként biztosítja: 

 - a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 

 - a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat,  

 - illetve a működéshez a jogszabályokban meghatározott anyagi támogatást. 

 

 

 

Fegyelmi és egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

Az egyeztető eljárás rendje 

 Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, és ennek alapján a fe-

lek közötti megállapodás létrehozása, a sérelem, mulasztás orvoslása érdekében. 

 Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, 

gondviselő, valamint a kötelességszegő, mulasztó, kiskorú kötelességszegő, mulasztó esetén a szülő, 

gondviselő egyetért. 

 Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás keretében kell lefolytatni. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszegő, mulasztó tanuló, 

kiskorú esetén a szülő, gondviselő figyelmét az egyeztető eljárás lehetőségére. 

 Az egyeztető eljárás igénybevételét a kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondvi-

selő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban kell, hogy bejelentse. A beje-

lentést a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni. 

 Az egyeztető eljárás igénybevételéhez a sértettnek, kiskorú esetén a sértett szülőnek, gondviselőnek 

írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulást a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni. 
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 Az egyeztető eljáráson részt vesz: kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő 

is; sértett tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő is; osztályfőnök, szaktanár, fegyelmi bizottság el-

nöke, iskola igazgatója ( a fegyelmi vétség nagyságától, súlyától függően) 

 Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárás során megállapodtak a sérelem orvoslásában, a 

fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függesz-

teni.  

 A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött megállapodásról és a felfüggesztésről 

szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják. 

 Ha a felek írásban engedélyezik, az egyeztető eljárásban foglaltakat, illetve az eljárás megállapításait 

nyilvánosságra lehet hozni. 

 A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárást nem kérik, továbbá ha az írásbeli bejelentés 

iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem 

vezetett eredményre. 

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő, gondviselő nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

 A fegyelmi eljárás megszüntetéséről a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban értesíti. 

 

Fegyelmi eljárás - 2011. évi CXC. 

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

fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik 

meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben 

a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának 

határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell tájékoz-

tatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi 

eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsola-

tos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, 

de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző nevelő-

testületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló 

nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fe-

gyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

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

tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A 

bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartóz-

kodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást köve-

tő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi 

bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az isko-

la irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet idő-

pontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen 

irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli 

sorszámát. 

 

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

mi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. 

Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 
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e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

Tanköteles tanulóval szemben az e)-f) pontban meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő 

fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. 

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

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát 

figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a 

fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni 

kell. 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 egyéb-

ként 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. 

 

A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

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

hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a bir-

tokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésé-

vel összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-

oktatási intézmény biztosította.  

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

bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be 

nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapo-

dás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására 

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

tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni 

a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás 

mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő 

és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket 

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

 

  3. Iratkezelési szabályzat:Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rend-szerezését, 

  nyilvántartását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza A  iratkezelésével  

  kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint szabályozom 

 

 

1. Az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 

 

Az iratkezelés: 

- az iskolába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező iratok átvétele, illetékesség szerin-

ti elosztása, iktatása, nyilvántartása; 

- a kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, postára adása, kézbesítése; 

- az irattározás, irattári kezelés, megőrzés; 

- a selejtezés és a levéltárnak való átadás. 

  

Iktatás: 

az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető része, 

amelynek során az érkezett, illetve a saját keltezésű iratot iktatószámmal látják el, és kitöltik az iktatókönyvet,  

 

Iktatókönyv: 

a szerv rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá intézett és meg-őrzött) ügyviteli 

iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú olda-

lakkal ellátott, évenként hitelesítetten megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv, amely készülhet elektronikus 

adathordozón is. 
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Irat: 

„Minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat – a megjelentetés szándékával készült könyv jel-

legű kézirat kivételével-amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban 

bármilyen anyagban, és bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett.” (1995. évi LXVI. 

törvény ) 

 

Elektronikus irat: 

számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában rögzített –elektronikus úton érkezett, illetve 

továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. 

 

 Számítástechnikai adathordozó: 

számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló adathordozó (mágnesszalag, hajlékony és merevlemez, CD 

stb.), amely az adatok nyilvántartását, azonosítását, kezelését és visszakeresését biztosítja. 

 

Elektronikus iratkezelés: 

valamint az elektronikus irattovábbítás esetén– a számítógépes programba építve tartalmazza a hozzáférési jogo-

sultságokat, valamint a hitelesítés rendjét és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

 

 

 Adat: Az 1993.évi LXIX törvény 2003. évi LXV. oktatási törvény 2.számú mellékletben fel-sorolt„ a közoktatá-

si intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges 

adatok”. 

 

 

2. Az iratkezelést ellátó dolgozók feladatai 

 

Igazgató 

 

- elkészíti és kiadja az iskola iratkezelési szabályzatát; 

- jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására; 

- jogosult kiadványozni; 

- kijelöli az iratok ügyintézőit; 

- meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét. 

 

 

 

Igazgatóhelyettes 

 

- ellenőrzi, hogy az iskolában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai 

szerint történjen; 

- figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásaira az irat-kezelési szabályzat 

módosítása végett felhívja az igazgató figyelmét; 

- az igazgató távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására; 

- az igazgató távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit; 

- irányítja és ellenőrzi az ügyvitelszervező munkáját; 

- előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását. 

 

Iskolatitkár 

- köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai alapján végez-

ni; 

- köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

- a küldemények átvétele; 

- az esetleges iratok csatolása; 

- az iratok belső továbbítása az igazgatóhoz, hiányzása esetén az igazgatóhelyetteshez  

- a kiadványok tisztázása, sokszorosítása; 

- a kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése 

- a határidős iratok kezelése és nyilvántartása; 

- az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése; 

- az irattár kezelése, rendezése; 

- az irattári jegyzékek készítése; 
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- közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

 

 

 

 

3. Az iratok átvétele és felbontása 

 

- Az iskolába érkező küldemények postai átvételére az igazgató; az  igazgatóhelyettes; az iskolatitkár jogosult. 

Az iskolatitkár köteles az átvett iratot az igazgatónak azonnal továbbítani. 

- Az iskolának személyesen benyújtott iratok átvételére az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese jogosult. A sze-

mélyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. 

- Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az iskolát illeti, felbontás nélkül kell a 

címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni. 

- Ha az irat burkolata sérülten, vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá kell írnia a „Sérülten érke-

zett”, illetve „Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, és alá kell írnia. 

- Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, a szülői munkakö-

zösség részére érkezett leveleket. 

- A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, a címzettnek haladékta-

lanul vissza kell juttatnia az igazgató, vagy helyettese részére. 

- A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az igazgató vagy helyettese felbonthatja, ha a küldemény 

külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz. 

- A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő iratokon lé-vő iktatószámokat, 

továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell ve-

zetni, és erről a küldemény feladóját haladéktalanul értesíteni kell. 

- Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az iratra fel kell jegyezni. 

- A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt fel-bontó dolgozónak a 

borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és alá-írással kell ellátnia. A tévesen felbontott 

küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a címzetthez. 

- Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg; továbbá ha a küldemény névtelen levél; illetve ha a 

feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felülbírálati 

kérelem, törvényességi kérelem, stb.), a borítékot az irathoz csatolni kell, és ezt az iraton a mellékletek feltünte-

tése mellett jelezni kell. 

- Sürgősség kezelése: A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani 

kell az igazgatóhoz, vagy az igazgatóhelyetteshez. 

- Elektronikus úton, e-mailen érkező információt, levelet, utasítást, beérkező levélként kell kezelni. 

 

 

4. Az iratokkal kapcsolatos ügyintézés 

 

A küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézését az iskolatitkár köteles elvégezni. 

Az iskolatitkár az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük figyelem-bevételével köteles 

elintézni. 

 

Az ügyintézés határideje: 

- a tanulókkal kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás napjától számított 30 nap; 

- az iskola működésével kapcsolatos ügyekben az iskola igazgatója dönt a határidőről. Amennyiben az igazgató 

másképp nem rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb az ikta-tás napjától számított 30 nap. 

 

- Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is, ez esetben a beszélgetés, elin-tézés időpontját, a 

beszélgető partner nevét, beosztását az ügyintézés eredményét az iratra rá kell írni, és azt az ügyintézőnek alá 

kell írnia. 

- Az ügy elintézése után (legkésőbb az elintézés határidejének napjáig) az iratot – az esetleg kiadványozásra 

szánt kézirattal együtt – az ügyintéző köteles visszajuttatni az igazgatóhoz, vagy az igazgatóhelyetteshez. Az 

iratok iktatását az igazgatóhelyettes végzi. 

 

 

5. Kiadványozás 

 

A kiadvány az iskolai ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. számára készült hiva-

talos irat. 
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- Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadványt. 

- Hivatalos irat az iskolában csak kiadványozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet. Isko-

lánkban kiadványozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók rendelkeznek: 

- igazgató: minden irat esetében; 

- igazgatóhelyettes:  

- minden irat esetében az igazgató távolléte esetén; 

- önállóan is a tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos iratok esetében; 

 

- A kiadványozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet irat. Ilyen esetben az iraton 

a kiadványozó neve után „s.k.” jelzést kell tenni, és az iratra „A kiadvány hiteles” záradékot rá kell írni, majd az 

ügyintézőnek ezt aláírásával hitelesítenie kell. 

- Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az iskola körbélyegzőjének lenyomatával is. 

A kiadványok továbbítása 

─ a kiadványokhoz a borítékokat az iskolatitkár készíti el. A borítékon a postai előírásoknak megfelelő címzés-

sel együtt fel kell tüntetni a kiadvány iktatószámát is. 

─ a kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik az ügyintézőnek kell utasítást 

adnia. 

─ a küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős. 

─ a küldemény továbbítása történhet postai úton, kézbesítővel vagy elektronikus úton. 

A továbbítás az igazgató által hitelesített kézbesítő könyv felhasználásával történik, vagy elektronikus úton 

elektronikus aláírással ellátva. 

 

 

6. Az iskola hivatalos iratainak (kiadványainak) tartalmi és formai követelményei 

 

- A kiadvány bal felső részén: az iskola megnevezése, címe, telefonszáma, e-mail címe. 

- A kiadvány jobb felső részén: 

- az ügy iktatószáma; 

- az ügyintéző neve; 

- az ügy tárgya; 

- a hivatkozási szám vagy jelzés; a mellékletek darabszáma. 

- A kiadvány címzettje 

- A kiadvány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is). 

- Keltezés 

- Aláírás 

- Az aláíró neve, hivatali beosztása 

- Eredeti iraton az iskola körbélyegzőjének lenyomata 

- Az „s.k.” jelzés esetén a hitelesítés 

 

 

7. A kiadványok továbbítása. 

 

- A kiadványokhoz a borítékon a postai előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadvány 

iktatószámát is. 

- A kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik, az ügyintézőnek kell utasítást 

adnia. 

- A küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős. 

- A küldemények továbbítása történhet: 

- postai úton, vagy 

- kézbesítővel. 

- A továbbítás mindkét esetben az igazgató által hitelesített kézbesítő könyv felhasználásával történik. 

 

 

8. Az iktatás 

 

- Az iskola iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az iskola igazgatója által hitelesí-

tett iktatókönyvbe kell rögzíteni. 

- Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a beérkezés napján. 

- A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje köteles a hivatalos ügy-

iratot az igazgatónak, hiányzása esetén a helyettesnek iktatás céljából bemutatni. 
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- Iktatni kell: az iskolába érkezett és azon belül keletkezett iratokat. 

- Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, valamint olyan iratokat, 

amelyről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön nyilvántartást kell vezetni (pl. könyvelési bizonylatok, 

számlák). 

 

Iktatáskor az iratra az alábbiak feltüntetése kötelező: 

- az iktatás dátuma 

- az iktatószám 

- a mellékletek száma 

 

Ezzel egy időben, a fenti adatokkal megegyezően az iktatókönyvbe is be kell jegyezni: 

- a sorszámot 

- az iktatás idejét 

- a beküldő nevét és ügyiratszámát 

- az ügy tárgyát 

- a mellékletek számát 

 

- Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban naptári éven-ként újra kezdődik. 

Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált utolsó sorszámot követően aláhúzással, az utolsó ikta-

tás sorszámának feltüntetésével, a körbélyegző lenyomatával és az igazgató aláírásával le kell zárni. 

- Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

- Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám) esetén a téves bejegyzést érvényteleníteni kell. - -- Érvénytele-

nített iktatószámot újból kiadni nem szabad. 

- Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható maradjon, és fölé 

kell írni a helyes adatot. 

- Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni. 

- Ha az ügyben az iskola iktatott már iratot, azt az iktatónak csatolni kell az utóbb beérkezett irathoz, és ezeket 

együtt az alapszámon (az első iktatási számon) kell kezelni. 

- Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon kell kezdeni az iratok nyil-

vántartását, az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új iktatószámhoz. 

- Az igazgató engedélye alapján gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos tárgykörű, az év folyamán többször elő-

forduló ügyeket. 

- Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót kell vezetni. A név- 

és tárgymutatóban az ügyeket a lényegüket kifejező egy, vagy több cím-szó – név, tárgy, hely, intézmény – alap-

ján kell nyilvántartani. 

 

 

9. Az irattározás rendje  

 

- Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak haladéktalanul el kell helyeznie az irattárban. 

- Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezé-

sének évétől kell számítni 

- Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a címzetthez, és 

határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. 

- Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. 

- Az iskola három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi irattárban az iratokat évek, ezen 

belül pedig az iktatószámok sorrendjében kell őrizni. A kézi irattár helye az iskola igazgatóhelyettesi és iskola-

titkári irodája. 

- Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint történő csoportosításban, 

ezen belül a sorszámok, illetve az alapszámok növekvő sorrendjében kell elhelyezni. 

- Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 30 napra, az irattári kölcsön-

zési füzetbe bejegyezve, és elismervény ellenében lehet átadni. Az elismervényt az irattárban az irat helyére kell 

tenni. 

- Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az iskola kiadványozási joggal felruházott vezető beosztású 

dolgozója engedélyezheti. 
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10. Az iratok selejtezése, levéltári átadása. 

 

- Az irattár anyagát ötévenként egyszer selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni, és ki kell választani azokat 

az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt. 

- Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes Tolna megyei levéltárnak írás-

ban be kell jelenteni. A selejtezés az illetékes levéltár hozzájárulása, illetőleg a bejelentéstől számított 30 nap 

letelte után kezdhető meg. 

 

- Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell 

az alábbiakat: 

- hol és mikor készült a jegyzőkönyv; 

- mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés; 

- mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek visszatartva; 

- milyen mennyiségű (kg.) irat került kiselejtezésre; 

- kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést. 

 

- A selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A kiselejtezett iratok megsemmisítésé-

re, értékesítésére csak a levéltárnak a visszaküldött jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után kerülhet sor. 

- A ki nem selejtezhető iratokat ötven év után az illetékes Tolna megyei levéltárnak kell átadni. 

 

11. Az iskolai bélyegzők 

 

- Az iskola hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az igazgató adhat engedélyt. 

- A tönkrement, elavult bélyegzőt az igazgató ellenőrzése mellett, meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 

- A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztést az igazgatónak közle-

ményben közzé kell tennie. 

 

- Az iskola bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának a következőket kell tartal-

maznia: 

- a bélyegző sorszámát; 

- a bélyegző lenyomatát; 

- a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását; 

- a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét; 

- a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást; 

- a „Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) feltüntetésére. 

- A bélyegzők nyilvántartásáért az iskolatitkár a felelős, a nyilvántartást is ő vezeti. 

 

 

12.  Felvilágosítás hivatalos ügyekben, adatszolgáltatás 

 

- Az iskola ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az intézmény vezetője, vagy az általa 

kijelölt dolgozó adhat. 

- Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet kiadni, rendelkezésre 

bocsátani. (az 1993. évi LXIX törvény 2 számú melléklete alapján) 

- A személyesen benyújtott iratok átvételét - kérelemre- igazolni kell, az igazolásul felhasznált másolat lebélyeg-

zésével aláírásával. Az irat és annak másolatának egyezőségéről az igazolás előtt gondosan meg kell győződni. 

- Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak lényegét, az elintézés határ-

idejét az ügyiratra rá kell vezetni. 

- Az iskolai ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell arra, hogy a személyiségi 

jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne sérüljenek. 

 

13. A tanügyi nyilvántartások 

 

A tanügyi nyilvántartások formái 

a.) A beírási napló, a felvételi és mulasztási napló 

─ Az iskolába felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási napló a tanköteles tanulók 

iskolai nyilvántartására is szolgál. A beírási naplót az igazgató helyettes tölti ki 

─ A gyermekeket, a tanulót akkor lehet felvételi és mulasztási naplóból, illetve a beírási nap-lóból törölni, ha a 

tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 
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- Ha a gyermek SNI-s, akkor a felvételi naplóban illetve a beírási naplóban fel kell tüntetni a véleményt kiállító 

szakértő és rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat 

időpontját 

 

b.) A felülvizsgálati napló  

─ A tanórai, a tanórán kívüli foglalkozásokról a nevelő munkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógus 

foglalkozási naplót (csoportnaplót, osztálynaplót, sportnaplót, stb.) vezet. A foglalkozási naplót az iskolai neve-

lés és oktatás nyelvén kell vezetni. 

 

c.) A törzslap 

─ Az iskola a tanulókról – a felvételt követő harminc napon belül – nyilvántartási lapot (a továbbiakban: törzs-

lap) állít ki. A törzslap csak a közoktatási törvény 2. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. 

Az iskolában a törzslapon fel kell tüntetni – a teljes tanulmányi időre kiterjedően – a tanuló év végi osztályzatait, 

továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat. A törzslapon fel kell tüntetni az iskola nevét, 

címét és az OM azonosítót. 

─ Ha a tanuló SNI-s,  a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértő és rehabilitációs bizottság 

nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. 

─ A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett póttörzslapot kell kiállítani.  

 

d.) A bizonyítvány 

─ A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi bizonyítványokat egy bizonyítvány-

könyvbe (a továbbiakban bizonyítvány) kell bevezetni, függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor változtatott 

iskolát, iskolatípust. Az egyes évfolyamokról a bizonyítványt a törzslap alapján kell kiállítani. A tanuló által 

elvégzett évfolyamokról év végi bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni az OM azonosí-

tót.  

─ Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap (póttörzslap) alapján másolat állít-

ható ki. A másolatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni. 

─ Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján – kérelemre – pótbizonyítvány 

állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot mikor végezte el. 

─ Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy az 

abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartalmú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanu-

ló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely évfolyamán tanult, és nyilatkozatához 

csatolja volt tanárának vagy két év-folyamtársának igazolását. 

─ A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársak-

nak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 

 

 

 

e.) A tantárgyfelosztás és órarend 

─ Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási idejének), a 

kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. 

─ A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója - a nevelőtestület véleményének kikérésével – hagyja jóvá.  

─ A tantárgyfelosztás alapján készített órabeosztási lap a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét tartal-

mazza. 

 

f.) Jegyzőkönyv 

─ Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete, 

szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a gyermekekre, a tanulókra. vagy a nevelő-

oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv 

készítését rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. 

─ A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölé-

sét, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott dönté-

seket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének aláírását. 

─ A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 

 

 

A tanügyi nyilvántartások vezetése 

─ A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenysé-

get köteles elvégezni. 
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─ Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, és kiállítja a bizonyítványt, vezeti a továbbtanulással 

összefüggő nyilvántartást. 

─ A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az osztályfőnök és az iskola 

igazgatója által kijelölt két összeolvasó pedagógus, illetve a pedagógus és iskolatitkár a felelős. A törzslapra és a 

bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a 

megfelelő záradékkal kell feltüntetni. Az iskola által vezetett törzslap közokirat. 

─ A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, oly módon, hogy az ol-

vasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást alá-írással, keltezéssel és az iskola körbé-

lyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. 

─ Névváltoztatás esetén – a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján – a megváltozott nevet a törzs-

lapra be kell jegyezni, az iskolai bizonyítványt ki kell cserélni. A bejegyzést és a cserét a bizonyítványt kiállító 

iskola, illetve jogutódja, jogutód nélkül megszűnt esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték. 

─ Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett be a bizonyítványba, a 

hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A cseréért díjat nem kell fizetni. 

 

 

A bizonyítvány- nyomtatvány kezelése 

─ Az iskola az üres bizonyítvány nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni oly módon, hogy ahhoz csak 

az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen hozzá. 

─ Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet készít, és a bizo-

nyítványt megsemmisíti. 

─ Az iskola nyilvántartást vezet: 

az üres bizonyítvány-nyomtatványokról 

a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról 

az elrontott és megsemmisült bizonyítványokról 

 

 

 A tanulói jogviszony és az iskolatátogatás igazolására vonatkozó nyomtatványok kezelése 

─ Tanulói jogviszony az intézménybe történő beiratkozáskor jön létre és egy másik intézménybe történő távo-

záskor szűnik meg. 

─ A tanulói jogviszony változását a KIR rendszerbe azonnal be kell jelenteni. 

─ Beiratkozáskor a tanuló „Értesítés beiratkozásról” című nyomtatványt kap, melyen az igazgatója igazolja, 

hogy a tanuló az intézménybe beiratkozott. 

─ A tanuló előző, elsősök esetében a körzet szerinti iskolája az „Értesítés iskolaváltoztatásról” című nyomtatvá-

nyon igazolja, hogy a tanulót saját nyilvántartásából törölte. 

─ Ha egy tanuló távozik az iskolából, az új iskola „Értesítés beiratkozásról” című nyomtatványon igazolja, hogy 

a tanulót felvette. Ekkor az iskola kiállítja és átadja a tanuló gondviselőjének az „Értesítés iskolaváltoztatásról” 

című nyomtatványt. 

─ A kiadott - kapott igazolásokról („Értesítés iskolaváltoztatásról”- „Értesítés beiratkozásról”) az iskola külön, 

naprakész nyilvántartást vezet. 

─ Az iskola a szülő/gondviselő kérésére iskolalátogatási igazolást ad ki az arra rendszeresített (A. Tü. 1016 sz.) 

nyomtatványon. 

─ Az iskolalátogatási igazolás iktatószámmal kerül kiadásra. 

─ Az igazolást az intézményvezető vagy helyettese hitelesíti aláírásával. 
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Nyomtatványok használata (20/2012. EMMI 87.§) 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

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

kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. 

(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus 

aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú 

másolatát: 

2. az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

3. az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

4. a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

5. az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A 

mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető 

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

 

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

 

 Az iskolák által alkalmazandó záradékok 

 

─ Felvéve, átvéve a(z) ……………….. számú határozattal áthelyezve a(z) (iskola címe) 

………………. iskolába. 

 

─ Az első évfolyam követelményeit nem teljesítette, munkája előkészítőnek minősül, tanulmányait az első évfo-

lyamon folytathatja.  

 

─ A ……………… számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait a(z) (be-tűvel) 

…évfolyamon folytathatja. 

 

─ Felvette a(z) (iskola címe)…………………….iskola. 

 

─ Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, illetve osztályozó vizsga letételével folytathatja. 

 

─ ………….. tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi. 

 

 

─ ………….. tantárgy …..évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a következők sze-

rint:………………………. 

 

─ Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól a 200…/200…tanévben felmentve..……….. miatt. 

 

─ Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) magántanulóként folytatja. 

 

─ Mentesítve a(z) (a tantárgyak nevei)……………………………… tantárgy tanulása alól. Megjegyzés: a törzs-

lapra be kell jegyezni a mentesítés okát. 

 

─ Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ………………évfolyam tantárgyból osztályozó vizsgát köteles 

tenni. 

 

─ Az évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette. 

 

─ A(z)………………tantárgy óráinak látogatása alól felmentve……- ……..tól…… - ig.  

(Kiegészülhet: osztályozó vizsgát köteles tenni.) 
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─ Mulasztása miatt nem osztályozható a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet. 

 

─ A nevelőtestület határozata: a (betűvel)………………. évfolyamba léphet vagy A nevelő-testület határozata: 

iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait ………………. évfolyamon folytathatja. 

 

─ A tanuló az ………………… évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb ideig, ………………. 

hónap alatt teljesítette. 

 

─ ………………….. tantárgyból javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgán ………………… 

tantárgyból …………… osztályzatot kapott ………….. évfolyamra léphet. 

 

─ A …………. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismételheti. 

 

─ A javítóvizsgán …………………. tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

Évfolyamot ismételni köteles. 

 

─ …………...tantárgyból ………-án osztályozó vizsgát tett. 

 

─ Osztályozó vizsgát tett. 

 

─ …………….. tantárgy alól ……………….. okból felmentve. 

 

─ ……………... tanóra alól …………………. okból felmentve. 

 

─ Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-)vizsga letételére …………-ig halasztást kapott. 

 

─ Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) …………………….. iskolában független vizsgabizottság előtt 

tette le. 

 

─ ……………………. szakképesítés évfolyamán folytatja tanulmányait. 

 

─ Tanulmányait ………………………… okból megszakította, 

 

─ A tanulói jogviszonya: 

kimaradással, 

…………… óra igazolatlan mulasztása miatt, 

egészségügyi alkalmasság miatt, 

térítési díj, tandíjfizetési hátralék miatt, 

…………………. iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve. 

 

─ ………………………….. fegyelmező intézkedésben részesült. 

 

─ ………………………….. fegyelmi büntetésben részesült.  

 

─ A büntetés végrehajtása . ………..- ig felfüggesztve. 

 

─ Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén: 

A tanuló ………… óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam. 

A tanuló ismételt…………… óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési el-járást kezdemé-

nyeztem. 

 

─ Tankötelezettség megszűnt. 

 

─ A …………………. szót (szavakat) osztályzato(ka)t helyesbítettem. 

 

─ A bizonyítvány …………………… lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem. 

 

─ Ezt a póttörzslapot a(z) …………………….. következtében elvesztett (megsemmisült) eredeti helyett 

…………. adatai (adatok) alapján állítottam ki. 
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─ Ezt a bizonyítványmásolatot az elveszett (megsemmisült) eredeti helyett …………. adatai (adatok) alapján 

állítottam ki. 

 

─ A bizonyítványt ………………. kérelmére a ………… számú bizonyítvány alapján, téves bejegyzés miatt 

állítottam ki. 

 

─ Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név ……………………….., anyja neve 

……………….……, a(z) ……iskola…………………….. szak (szakmai, speciális osztály, két tanítási nyelvű 

osztály,tagozat) …………………. évfolyamát a(z) …………………….. tanévben eredményesen elvégezte. 

 

─ Az iskola tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények el-ismeréséhez, a 

felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez 

………………… vizsga eredményének bejegyzéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval 

kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, illetve megfelelően záradékot 

alakíthat ki. 

 

─ A haladási és mulasztási naplót …………………….. tanítási nappal (órával) lezártam. 

 

─ Az értékelő naplót ………..azaz………….(betűvel) beírt, …….azaz……..(betűvel) osztályozott tanulóval 

lezártam. 

 

 

Az oktatási intézményekben kötelezően használt nyomtatványok jegyzéke 

 

─ Beírási napló 

─ Bizonyítvány  

─ Diákigazolvány 

─ Ellenőrző 

─ Javítóvizsga jegyzőkönyv 

─ Jegyzőkönyv a vizsgához 

─ Órarend 

─ Összesítés a vizsgát tett tanulókról 

─ Osztálynapló (csoportnapló) 

─ Osztályozóív a vizsgához 

─ Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 

─ Sportnapló 

─ Tantárgyfelosztás 

─ Törzslap külív (volt anyakönyvi külív és törzslap) 

─ Továbbtanulók nyilvántartása 

─ Értesítés iskolaváltoztatásról (távozás) 

─ Értesítés beiratkozásról 

─ Iskolalátogatási igazolás  

─ Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről 

─ Nyilvántartás a tanuló – és gyermekbalesetekről 

─ Egyéni foglalkozási napló 
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AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 

[A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú melléklete szerint] 

 

 

Irattári  

tétel-

szám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1.  Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés Nem selejtez-

hető 

2.  Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtez-

hető 

3.  Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4.  Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, bal-

eseti jegyzőkönyvek 

10 

5.  Fenntartói irányítás 10 

6.  Szakmai ellenőrzés 10 

7.  Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8.  Belső szabályzatok 10 

9.  Polgári védelem 10 

10.  Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11.  Panaszügyek 5 

Nevelési-oktatási ügyek 

12.  Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 

13.  Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók Nem selejtez-

hető 

14.  Felvétel, átvétel 20 

15.  Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 

16.  Naplók 5 

17.  Diákönkormányzat szervezése, működése (amennyi-

ben van diákönkormányzat) 

5 

18.  Pedagógiai szakmai szolgáltatás, továbbképzés 5 

19.  Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, mű-

ködése (amennyiben van szülői munkaközösség, 

iskolaszék) 

5 

20.  Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 

ajánlások 

5 

21.  Oktatás-képzés, rendezvények szervezése 5 

22.  Vizsgajegyzőkönyvek 5 

23.  Tantárgyfelosztás 5 
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24.  Kapcsolattartási ügyek 5 

25.  Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 

26.  Nevelési és pedagógiai program;  

Minőségirányítási program 

Környezeti nevelési program 

Nem selejtez-

hető 

Gazdasági ügyek 

27.  Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épület-

tervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedé-

lyek 

Határidő nélkü-

li 

28.   Társadalombiztosítás 50 

29.   Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántar-

tás, selejtezés 

10 

30.   Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, köny-

velési bizonylatok 

5 

31.   A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési 

díjak 

5 

32.    

 

Tartalmi összefoglaló: 

Intézményünk a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgozta át a törvényi változások figye-

lembevételével. Jelentős mértékben módosult az iratkezelési szabályzat és a tankönyvrendelés helyi rendjét sza-

bályozó rész. A munkaköri leírás minták az eredeti szabályzatban nem szerepeltek így az teljes egészében új. 

A módosított dokumentum az eredetihez viszonyítva a fenntartás szempontjából többletkiadással nem jár. 

 

Záradék: 

 

- A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

 

- Jelen szabályzat 2007 .09. 01. készült szabályzat, kiegészítve a törvény által előírtakkal 2010. 01. 05. napjával 

lép hatályba. 
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IV. rész 
Záró rendelkezések 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a törvény által meghatározott közösségek 

egyetértésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

 

2. Az intézmény további szabályzatai, rendelkezései 

2.1. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket, - így a belső 

ellenőrzés szabályozását, az ügyvitel és az iratkezelés rendjét, stb. - igazgatói utasításként - önálló sza-

bályzatok tartalmazzák.  

2.2. A mellékletben található szabályzatok jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben 

jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélé-

se ezt szükségesség teszik. 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei 

1. Házirend  

2. Munkaköri leírások 

3. Közalkalmazotti szabályzat 

4. Munkavédelmi szabályzat 

5. Tűzvédelmi szabályzat 

6. A diákigazolvány kiadásának és nyilvántartásának rendje – nem kötelező mellékletek 

o adatkezelési szabályzat ( 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az in-

formáció-szabadságról 

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

 Az egyetértési és véleményezési joggal rendelkezők, megfelelő időt (egy hét) kaptak a dokumentumter-

vezet megismerésére. 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestü-

let 2013. március 29. napján elfogadta. 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.                                                         

            

     …………………………  ……………………………...   

Selmeczki Zoltánné Marincsák Istvánné 

  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a diákönkormányzatnak é s a szülői szervezetnek a 

jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési joga van. Jelen Szervezeti és Működési Szabályza-

tot a fent említett szervek képviselőinek véleményezésre átadtuk. 

 

 

Nyilatkozat 

 

 
A kisgyőri Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jo-

gunkat gyakoroltuk.  

 

 

…………………………………..  
a Szülői Munkaközösség elnöke 
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Nyilatkozat 
 

A kisgyőri Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsí-

tom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A 

Diákönkormányzat az SzMSz módosítását, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta.  

 

………………………………  
a diákönkormányzat vezetője 
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Mellékletek 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak minő-

sítési szabályzata 

Kisgyőri Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályba lépés időpontja: 2017. január 1. 
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Jogszabályi háttér: 

 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 40.§ (11); 61. § (6.); 

66. § (7). 

- A Kjt. 40. § értelmében a köznevelési intézmény, minősítési szabályzatot alkot, amely 

alapján világosan átlátható a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók számá-

ra, hogy milyen szempontok mérlegelésével történik a minősítésük.  

- A szabályzat elfogadását követően kell lefolytatni a minősítési eljárást, amelynek végén 

az értékelést és a minősítést a közalkalmazottnak át kell adni. 

- A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az azt 

befolyásoló ismeretek, képességek, személyes tulajdonságok értékelése, továbbá a 

szakmai fejlődés elősegítése. 

 

A Minősítési szabályzat követelményrendszerének alapjai  

 

A követelményrendszer három egymást kiegészítő alapon nyugszik: 

- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, a közalkalmazottak álta- 

lános, helyi elemeket tartalmazó munkaköri leírásán; 

- egy, a munkaköri leírás többnyire formális minimumkövetelményein túlmutató, az 

iskolai közalkalmazotti munka különböző szerepszintjeit és az ezeknek megfelelő ké-

pességeket és készségeket átfogó, megegyezésen alapuló szelektív, de a vizsgált terü-

leteken kellően részletes norma- vagy kritériumrendszeren; 

- az értékelés végén született, egyénekre vonatkozó szöveges megállapításokon, 

amelyek rögzítik a sikeres területeket és fejlesztési célokat. 

- a fentiek alapján kialakuló %-os eredmények képezik a vizsgált dolgozó minősítésé- 

nek fokozatát. 
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A szabályzat hatálya kiterjed az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban lévő: 

- Iskolatitkárra 

- Pedagógiai asszisztensre 

 

Az értékelés periódusa: Kétévente egy alkalommal.  

 

Kapcsolódó intézményi dokumentumok: 

 

 Érintettek személyre szóló munkaköri leírása 

 SZMSZ 

 Minősítési szabályzat 

 

A szabályozás részét képező formanyomtatványok: 

1. Közalkalmazotti minősítési lap 

2. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) dolgozó önértékelő lapja 

3. NOKS dolgozó munkáját értékelő lap 

 

1. A teljesítmény-értékelés célja: 

 

A teljesítményértékelés célja, hogy az intézmény feltételteremtő feladatait ellátó személyek 

teljesítménye fokozatosan - különösen a feladatellátáshoz szükséges képességek, készségek, 

tudás és tapasztalat fejlesztésével javuljon, és ezzel segítse az intézmény céljainak és feladata-

inak megvalósítását.  

A cél megvalósítása érdekében szükség van: 

 a NOKS munkakörben dolgozók teljesítményének egységes kritériumok 

szerinti megítélésére, nyomon-követésére,

 visszajelzésre az értékelt személy számára munkájának erősségeiről, fej- 

lesztendő területeiről, amely alapja és ösztönzője  további  fejlődésének,

 a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési 

irányainak kijelölésére.
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2. Alapelvek, elvárások 

 

 A fejlesztő szándék elve: Az értékelés legyen alkalmas a munkasikerek, ered- 

mények kimutatására, a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény 

javítására irányuló célok kijelölésére.

 A sokoldalúság elve: Az értékelés térjen ki a tevékenységben realizálódó telje- 

sítményekre is, követve a tényleges munkavégzés szerinti arányokat. Az értéke- 

lés területeit és módszereit az igazgató az érintettek javaslatainak figyelembe vé- 

telével határozza meg.

 A méltányosság elve: Kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, 

az érintett számára minden róla felvett adat legyen hozzáférhető. Törekedjen ob- 

jektivitásra; csak olyan területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő adatok áll- 

nak rendelkezésre.

 A kivitelezhetőség elve:  Az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a  

rendelkezésre álló erőforrásokat, törekedni kell az idővel, pénzzel és munka-

erővel való takarékos gazdálkodásra.

 
Elvárások az értékelők felé: 

 tényszerű adatokkal biztosítsák az értékelés megalapozottságát, 

 vegyék figyelembe a munkamegosztásból eredő egyéni sajátosságokat, 

 adjanak lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét, 

 tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat. 

Elvárások az értékeltek felé: 

 működjenek együtt az értékelőkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel segítsék 

a teljesítményértékelést, 

 fogadják bizalommal az értékelők megállapításait, használják fel saját fejlődésükhöz 

az építő kritikát, 

 őszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban. 
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3. Az értékelés szempontrendszere 

 

Az értékelés szempontrendszerének alapja az egyénre szabott munkaköri leírás és az 

SZMSZ: 

 A Munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása

 Szakmai felkészültség, fejlődés: elvárt ismeretek megléte, mélysége

 Szükséges képességek

 Személyes tulajdonságok

 Felelősségi kör betartása

 Vagyonbiztonság, titoktartás betartása

 A munka hatékonysága

 Megbízhatóság, feladatok ellátása, elkötelezettség 

 Az éves munkatervekben a személyre szóló feladatok teljesítése (ha van) 

 A munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés 

 Emberi kapcsolatok, kommunikáció 

 Helyzetfelismerés, kreativitás 

 

4. A folyamat szabályozása, az információgyűjtés eszközei, használatának módja 

NOKS munkakörben foglalkoztatottak teljesítményét értékelő dokumentumok: 

 

1.  Közalkalmazotti minősítési lap  

2.  Dolgozó önértékelő lapja: A megfelelő kérdőívet az értékelt személy (önértékelés) töl-

ti ki. 

3.  Dolgozó munkáját értékelő lap: Az értékelt személy felettese töltik ki. 

4. A minősített alkalmasságának megítélése, minősítése írásban, indoklással.  

Az összegzés tartalmazza az erősségek, fejlesztendő területek és célkitűzések meghatározását a 

munkaköri feladatokra, elvárt ismeretekre, szükséges képességekre, személyes tulajdonságokra 

vonatkozóan. 
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Értékelési skála 

A lapokat kitöltők egy négyes skála alapján értékelik az egyes kritériumokban mutatott telje-

sítményt. Erre az egymást követő ciklusok közötti teljesítménykülönbségek szemléletessé téte-

léhez van szükség. A kapott pontszámokból átlagot és %-os mutatót kell számítani. 

A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő pontszámokat 

kell alkalmazni: 

 a) kiemelkedő minősítés három pont, 

b) megfelelő minősítés kettő pont, 

c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont, 

d) nem megfelelő minősítés nulla pont. 

 

A közalkalmazottak minősítésének megítélése az alábbi lehet: 

Kiválóan alkalmas (80-100%), alkalmas (60-79%), kevéssé alkalmas (30-59%); alkalmatlan 

(30% alatt). 

A minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles.  

A közalkalmazottal a minősítését ismertetni kell, és annak egy példányát az ismertetésekor a 

közalkalmazottnak át kell adni. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával 

igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. 

 A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza. 

 

Jogorvoslati lehetőség 

A közalkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát 

sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a 

bíróságtól kérheti. Kjt. 40. § (11) 
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1/1. számú melléklet  

Minősítési lap 

1. A közalkalmazott személyi adatai 

Neve (születési neve):............................................................................................................... 

Anyja neve: .............................................................................................................................. 

Születési hely, idő: ................................................................................................................... 

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

A közalkalmazotti jogviszony kezdete: ................................................................................... 

A közalkalmazott besorolása: .................................................................................................. 

A vezetői beosztás/munkakör betöltésének kezdete: .............................................................. 

A minősítés indoka: ................................................................................................................. 

3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai 

3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 

Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 

pont) 

Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 

3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 

   3.3. A szakmai munkával kapcsolatos probléma megoldó képesség 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 

3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 

 

3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 

 



 

 

69 

3.6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 

4. Vezetői beosztásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok 

4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 

4.2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 

5. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegy-

zés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések: 

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

. 

6. A közalkalmazott minősítése 

kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan 

(30% alatt) 

7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel: 
.......................................................................................................................................................

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

.......... 

Dátum: 

A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. 

………………………………………………………………………. 

                     a minősítést végző aláírása, beosztása 

 

A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem. 

      

    ……………………………………………………………………… 

                                   a minősített aláírása  
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1/2. sz. melléklet 

 

 

 NOKS munkakörben dolgozó munkáját értékelő lap 

Értékelt személy neve: 

………………………………………………………. 

Értékelést vezető: ………………………... 

Idő:……………………………………… 
 
 

S.sz. Kompetenciák 
     Értékelési skála 

0 1 2 3 

1. A Munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása     

2. Szakmai felkészültség: elvárt ismeretek megléte, mély- 
sége 

    

3. Jogszabályok, belső szabályozások ismerete     

4. A munka hatékonysága     

5. Szükséges képességek megléte: Helyzetfelismerés, 

kreativitás, önállóság 

    

6. Személyes tulajdonságok: pontosság, megbízhatóság, 

segítőkészség, gyorsaság 

    

7. Vagyonbiztonság, intézményi titoktartás, munkavé- 

delmi szabályok betartása 

    

8. Megbízhatóság, feladatok ellátása, vezetői utasítások 

elvégzése, elkötelezettség 

    

9. Emberi kapcsolatok, kommunikáció     

10. Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés     

11. Túlmunka végzése     

Minősítési átlag (az értékelési skála alapján) 
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1/3. sz. melléklet 

 

 

NOKS munkakörben dolgozó önértékelő lapja 

Név:…………………………………………………… 

Idő: ……………………………………… 

 

S.sz. Kompetenciák   Értékelési skála 

0 1 2 3 

1. A Munkaköri leírásban szereplő feladataim ellátása     

2. Szakmai felkészültségem: elvárt ismeretek megléte, 

mélysége 

    

3. Jogszabályok, belső szabályozások ismerete     

4. A munkám hatékonysága     

5. Szükséges képességek megléte: Helyzetfelismerés, krea-

tivitás, önállóság 

    

5. Személyes tulajdonságaim: pontosság, megbízhatóság, 

segítőkészség, gyorsaság 

    

6. Vagyonbiztonság, intézményi titoktartás, munkavédelmi 

szabályok betartása 

    

7. Megbízhatóság, vezetői feladatok ellátása, vezetői uta- 

sítások elvégzése, elkötelezettség 

    

8. Emberi kapcsolatok, kommunikáció     

9. Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés     

10. Túlmunka végzése     

Minősítési átlag (az értékelési skála alapján) 
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1/4.sz. melléklet 

 

A kinevezés módosítás  megjegyzés rovatába az alábbi szöveg kerül: 

 

A közalkalmazott illetménye a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet 32/A. § (1) és (2) bekez-

dése alapján a Kjt. 40. § szerint lefolytatott minősítési eljárás és a 66. § (7) bekezdésére való 

tekintettel meghozott ………………. számú munkáltatói döntés alapján került megállapításra.     

 

Dátum:                                          

                                                                                                                   intézményvezető 

  

 


