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1. Általános rendelkezések 

 

 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja  

 

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási 

intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési 

szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok 

összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi 

törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:  

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

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

 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  

 

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

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján. Jelen szervezeti és működési szabályzatot az intézmény a jóváhagyó nyilatkozatok 

szerint  fogadja el.  

 

 

Hatályba lépésének ideje: 2021. február 01. 

 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára és iskolai partnerre nézve kötelező érvényű. A szervezeti és 

működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól.  

 

 

 

2. Az intézmény alapító okirata, feladatai 

 

2.1 Az intézmény neve, alapító okirata 

 

 Az intézmény neve: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola  

 Az intézmény székhelyének címe: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. 
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 Telephelyei:  
1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 

 

 

 Oktatási azonosítója: 029078  

 Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

 Fenntartó neve: Klebelsberg Központ Mezőkövesdi Tankerületi Központ 

 Az intézmény alapításának időpontja: 2013. január 01. 

 

2.2 Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

 

Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok: 

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (1-4. évf.) 

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5-8. évf.) 

- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évf.) 

- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évf.) 

- Integrációs felkészítés 

- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

- Egész napos iskola 

- Tanulószoba 

- Képesség-kibontakoztató felkészítés 

- Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

3. Az intézmény szervezeti felépítése  

 

3.1. Az intézmény vezetője  

A közoktatási intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – 

a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre 

bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért  

b) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

c) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

d) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

klik029078001/00322-1/2021klik029078001/00322-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



Szervezeti és Működési Szabályzat 

Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

6 

e) képviseli az intézményt. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

a) a pedagógiai munkáért, 

b) a nevelőtestület vezetéséért, 

c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

d) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

e) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, 

f) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

g) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

h) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

i) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

j) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 

ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott 

munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői 

megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves 

felmérés alapján értékelheti. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető 

munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe 

veszi. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, a kötelező 

óráira vonatkozó kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. 

A korábban legalább két ciklust intézményvezetőként dolgozó pedagógus „címzetes igazgatói” 

pótlékban részesülhet, ha intézményvezetői megbízásának lejártát vagy megszűnését követően 

továbbra is az intézményben marad alkalmazásban. A pótlék mértéke a volt intézményvezető 

korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka. 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

igazgató és az igazgatóhelyettes minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásukban 

szereplő ügyekben, az osztályfőnökök az év végi érdemjegyek törzslapokba, bizonyítványba, 

valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.  
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3.2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend  

 

Az intézményvezető távollétében az első számú helyettesítő az általános iskolai 

intézményvezető-helyettes. Az intézményvezető-helyettes hatásköre az intézményvezető 

helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – az azonnali 

intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. 

A helyettesítés alatti intézkedések mértékét és módját, illetve a helyettesítéssel járó díjazást és 

óraszámcsökkenést az határozza meg, hogy a távollét eseti vagy tartós. 

Eseti távollét esetén az intézkedés csak a törvényes és zökkenőmentes működésre terjed ki. 

Az intézkedési jogkör csak a távollévő megbízása vagy a fenntartó utasítása alapján terjeszthető 

ki a teljes jogkörre. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az 

igazgatóhelyettes felhatalmazását.  

Ha az intézményvezető és helyettese távol van, a helyettesítést az alapfokú művészeti iskolai 

intézményvezető helyettes látja el. Amennyiben mindhárom vezető távol van, úgy elsődlegesen 

a felsős munkaközösségvezetők, illetve az alsós munkaközösség vezetője látja el a 

helyettesítést, az ő távolléte esetén pedig egy megbízott közalkalmazott. 

 

3.3. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök  

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből 

átadja az alábbiakat:  

 

1.) az általános iskolai intézményvezető helyettes részére: 

-  ) az iskola napi működésével kapcsolatos döntések jogát, (elektronikus napló 

ellenőrzése, helyettesítés, ügyeleti beosztás, órarend készítése, 

- az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény 

képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, 
- technikai személyzet irányítása, ellenőrzése, szabadságolási rendje meghatározásának 

jogát, 

- adatszolgáltatás előkészítésével kapcsolatos feladatok, döntések jogát 

(lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók félévenkénti jelentése, hittan adatszolgáltatás 

félévente, statisztikai adatszolgáltatás, baleseti jegyzőkönyv előkészítése) 

 

2.) az alapfokú művészeti iskola intézményvezető helyettes részére:  

- az AMI napi működésével kapcsolatos döntések jogát, (elektronikus napló ellenőrzése, 

helyettesítés, ügyeleti beosztás, órarend készítése 

- zeneiskolai jelentkeztetés, felvételi meghallgatás szervezése, beiratkozással 

kapcsolatos ügyeintézés jogát 

- az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény 

képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, 
- adatszolgáltatás előkészítésével kapcsolatos feladatok, döntések jogát (statisztikai 

adatszolgáltatás) 

- kelléktár működtetésének, hangszerek kölcsönzésének jogát 

- leltározás megszervezésének, lebonyolításának jogát 

- térítési díj beszedése megszervezésének jogát 

- félévi, év végi vizsgák, művészeti alapvizsgák és záróvizsgák megszervezésének jogát. 

 

3.4 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre  

 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  
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Az intézményvezető közvetlen munkatársai:  

- az általános iskolai intézményvezető-helyettes,  

- az AMI intézményvezető helyettes 

- iskolatitkár 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 

munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel.  

 

Az intézményvezető-helyettest a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az 

intézményvezető bízza meg. Intézményvezető-helyettesi megbízást 5 év határozott időre az 

intézmény alkalmazott pedagógusa kaphat, ettől eltérő megbízás 1 év határozott időre adható. 

Az intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető 

által reá bízott feladatokért. Az intézményvezető-helyettes távolléte vagy egyéb 

akadályoztatása esetén feladatát – az intézmény igazgatójával egyeztetve – részben a 

munkaközösség – vezetők veszik át. 

 

Az iskolatitkár hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti 

feladatokra. Elsődleges feladat a KIR személyi nyilvántartó rendszer vezetése és aktualizálása, 

valamint ezek összhangban történő kezelése a személyi anyaggal. Az iskolatitkár feladat- és 

hatásköre kiterjed az intézménybe érkező számlák Tankerület eljárásrendje szerinti kezelésére, 

a dolgozók szabadságolásának vezetésére távollétjelentésre. OKTIG rendszerben történő 

igazolványok elkészítése, pályázati elszámolások vezetése szintén ezen feladatkörhöz 

rendeltek. 

 

3.5. Egyéb feladatkörök 

 

3.5.1. A pedagógusok általános feladatai 

 

  Feladatai, hogy egységes elvek alapján részt vállaljon az iskolai közösség munkájából, 

közreműködjön a nevelő-oktató munka fejlesztésében, az alkotó, nyugodt légkör 

kialakításában, a közös vállalások megvalósításában, az ünnepélyek, megemlékezések, 

vetélkedők, egyéb rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 

 Segítse a tanulók felzárkóztatását, a tehetségek gondozását, a pályaválasztást, az iskolai 

gyermekvédelmi munkát. 

 Kötelessége: szakmai, pedagógiai tudásának fejlesztése, ezeknek a gyakorlatban való 

alkalmazása. 

 Nevelő-oktató munkája hatékonyságának érdekében a munkáját tervszerűen, tudatosan kell 

végeznie. Ennek érdekében a szaktárgy jellegének megfelelő program szerint kell 

dolgoznia, és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket el kell látnia (tanmenet, 

szakköri munkaterv, éves program stb.). Az írásbeli dolgozatokat, felmérő- témazáró 

feladatlapokat két héten belül ki kell javítania. 

 Az írásbeli dolgozatokat minden pedagógusnak – szaktól függetlenül – helyesírási 

szempontból is ajánlott javítani. 

 Munkájának szerves része kell, hogy legyen az egészséges életmódra nevelés, a higiéniás 

környezet megkövetelése. 

 Tanítási órák után ellenőriztetnie kell a gyermekfelelősök útján a tantermek tisztaságát, 

figyelmeztetnie kell a tanulókat a helytelen magatartásukra, kellő propagandát kell kifejteni 
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a tanulóifjúság körében elterjedő káros szokások megelőzése érdekében (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód). 

 Részt kell vennie az iskolai értekezleteken, megbeszéléseken. A munkatervben 

meghatározottak szerint fogadóórát kell tartania szaktantermében vagy osztálytermében. 

 A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatnia kell az 

osztályfőnököket és a tanulók szüleit is. 

 A pedagógusi munkához kapcsolódó teendőket, valamint az önként, vagy az 

intézményvezetővel megegyezés útján vállalt feladatokat is maradéktalanul el kell látnia. 

 Ha tanórát, foglalkozást az iskolán kívül tart meg, előzetesen be kell jelentenie az 

intézményvezető-helyettesnek. 

 Digitális oktatás esetén az intézményi egységes szerkezetű oktatásba illeszkedve kell 

megtartania az órákat. 

 

 

3.5.2. Az osztályfőnök feladat és hatásköre 

 

 Az egy osztályban tanító nevelők munkájának összehangolója, szervezője. 

 Felelős vezetője az osztályközösségnek. 

 Feladata: a tanulók megismerése, képességeik fejlesztése, közösségi magatartásuk, 

munkájuk, önállóságuk, öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztése. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, pedagógiai segítséget ad neki, segíti a jó 

osztályközösség kialakulását. 

 A közoktatási törvény, a pedagógiai program és a nevelési értekezletek határozatainak 

figyelembevételével, osztálya sajátosságaira alapozva minden évben elkészíti osztályfőnöki 

foglalkozási tervét és tanmenetét. 

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

Különösen gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn a tanítványaival foglalkozó tanárokkal, a tanulók 

életét, tanulmányait segítő személyekkel. 

 Szükség esetén látogatja osztálya tanítási óráit és tanórán kívüli foglalkozásait is. 

 A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítését az osztályban tanító pedagógusok 

véleményének kikérésével végzi. 

 Javaslattevő joga van a különböző juttatások meghatározásában. 

 A javaslattevő jog kiterjed a tanulók továbbtanulásával, jutalmazásával, fegyelmi 

büntetésével kapcsolatos ügyekre is. 

 Összehangolja az iskola és a család nevelőmunkáját, együttműködik a tanulók szüleivel. 

Ennek érdekében osztályfőnöki megbízatása első évének végéig lehetőleg valamennyi 

tanulónál, a többi osztályban szükség szerint végez családlátogatást. 

 Az intézmény munkatervében meghatározottak szerint fogadóórát tart. Évente három 

alkalommal szülői értekezletet hív össze, ahol beszámol osztálya neveltségi szintjéről, 

magatartásáról, ismerteti az osztály előtt álló követelményeket, feladatokat. 

 Az egész osztályt érintő fegyelmi vagy tanulmányi probléma esetén, illetve a szülői 

munkaközösség kezdeményezésére rendkívüli szülőértekezletet hív össze az igazgató 

engedélyével. 

 Szülőértekezleten a szülők pedagógiai kultúrájának fejlesztése érdekében 1-1 nevelési 

témát is napirendre tűz, tanácsot ad, felhívja a figyelmet a pedagógiai szakirodalomra. 

 Segíti az osztálya szülői munkaközösségének munkáját. 

 KRETA felületen tájékoztatja a szülőket a tanuló munkájáról, rendszeresen (havonta) 

ellenőrzi a beírt jegyeket, a hiányosságokat pótolja. 
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (KRETA napló vezetése, statisztikai 

adatok szolgáltatása, egyéb adminisztráció). 

 Félévkor és év végén írásbeli értesítőt küld a szülő részére a tanuló teljesítményéről. 

 Tanév végén egységes tanulói értékelőlapot tölt ki archiválás érdekében. 

 Megszervezi a tanulmányi kirándulásokat. 

 

 

3.5.3. Az egyéb foglalkozást tartó nevelő feladatai 

 

 Biztosítja, hogy a tanulók családias légkörben, az egészséges napirend betartásával, 

nyugodt körülmények között készüljenek fel a tanítási órákra. 

 Állandó információcserét folytat az osztálytanítóval a tanulók fejlődéséről, az osztály 

helyzetéről. 

 Megismerteti a tanulóit az életkoruknak megfelelő önálló tanulási technikákkal. 

 A hiányzásokról, esetleg igazolatlan mulasztásról tájékoztatja az osztálytanítót. 

 Ha a napközis, tanulószobás csoporttal elhagyja az iskolát, be kell jelentenie az 

igazgatóhelyettesnek. 

 

 

3.5.4. Zeneiskolai főtárgy tanárok feladatai 

 

 Felelős vezetője az adott tanszaknak, valamint tagja az intézmény nevelőtestületének. 

 Feladata: növendékei megismerése, képességeik fejlesztése, magatartásuk, munkájuk, 

önállóságuk, öntevékenységük fejlesztése. 

 

További feladata, hogy egységes elvek alapján részt vállaljon az iskolai közösség munkájából, 

közreműködjön a nevelő-oktató munka fejlesztésében, az alkotó, nyugodt légkör 

kialakításában, a közös vállalások megvalósításában, az ünnepélyek, megemlékezések, egyéb 

rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 

A pedagógusi munkához kapcsolódó teendőket, valamint az önként, vagy az 

intézményvezetővel megegyezés útján vállalt feladatokat is maradéktalanul el kell látnia. 

 Kötelessége: szakmai, pedagógiai tudásának fejlesztése, ezeknek a gyakorlatban való 

alkalmazása. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn és együttműködik a növendékeinek 

osztályfőnökeivel. 

 Félévenként elkészíti a növendékeire vonatkozó, féléves tananyagot, feladatot a pedagógiai 

program figyelembevételével. 

 Félévenként vizsga keretében számoltatja be tanítványait az elért eredményről. 

 Figyelemmel kíséri növendékei tanulmányi előmenetelét. 

 Hangszeres versenyekre is felkészíti és elkíséri növendékeit.  

 Részt kell vennie az iskolai értekezleteken, megbeszéléseken. A munkatervben 

meghatározottak szerint fogadóórát kell tartania szaktantermében vagy osztálytermében. 

 Évente legalább két alkalommal szülőértekezletet hív össze. 

 KRETA elektronikus napló útján tájékoztatja a szülőket a tanuló munkájáról, a gyakorlandó 

feladatokról és az esetleges hiányzásokról. 

 Ellátja a tanszakkal kapcsolatos ügyviteli feladatokat (összesítő, órarend elkészítése, 

csoportnapló vezetése, anyakönyvek kiállítása stb.) 

 Esetenként tanulmányi kirándulást is szervezhet. 
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3.6. Az intézmény vezetősége  

 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai:  

- az intézményvezető,  

- az intézményvezető-helyettes,  

- alsós munkaközösségi vezető 

- nyelvi munkaközösségi vezető 

- komplex munkaközösség vezető 

- diákönkormányzati vezető 

- BECS vezető 

 

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

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így a szülői szervezet választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A 

diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető és intézményvezető-helyettes 

feladata. Az intézményvezető felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési 

lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az 

értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.  

 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.  
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes. 

 

 

3.7. A pedagógiai munka ellenőrzése  

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az 

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

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

alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak 

munkaköri leírása, a pedagógus, intézményvezető és intézmény szakmai ellenőrzése alapján 

készített átfogó értékelési rendszer teremti meg.  

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:  

- az intézményvezető-helyettes,  

- a munkaközösség-vezetők,  

- az osztályfőnökök,  

- a pedagógusok.  

 

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

másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők 
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elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. 

Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben 

való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az intézményvezető külön 

megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok 

kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. 

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a 

meghatározó elem.  

 

 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:  
- tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők),  

- tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,  

- az elektronikus  naplók folyamatos ellenőrzése,  

- az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,  

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

folyamán,  

- a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.  

 

 

 

4. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok  

 

 

A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai  

 

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

alapdokumentumok 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 (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),  

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).  

 

 

4.1. Az alapító okirat  

 

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

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

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.  
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4.2. 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. 

 

A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program 

szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja 

jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai 

programot nyilvánosságra kell hozni. 

 Az iskola pedagógiai programjának részeként, az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben 

meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz 

százalékának felhasználásáról.  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza 

a.) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül 

- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, 

feladatait, eszközeit, eljárásait, 

- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

- az alapfokú művészeti iskola kivételével a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokat, 

- a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat, 

- a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait, 

- a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét, 

- a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

- a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit, 

- a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit és az 

alkalmassági vizsga szabályait, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi 

vizsga követelményeit. 

- az alapfokú művészeti iskola kivételével az elsősegély-nyújtási alapismeretek 

elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet, 

b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 

- a választott kerettanterv megnevezését, ideértve bármely, az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott vagy jóváhagyott kerettantervek közül választott kerettanterv megnevezését, 

- a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai 

foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, 
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kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, 

óraszámát, 

- az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét, 

-  a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályait, 

- az alapfokú művészeti iskola és a kollégium kivételével a mindennapos testnevelés, 

testmozgás megvalósításának módját, ha azt nem az Nkt. 27. § (11) bekezdésében 

meghatározottak szerint szervezik meg, 

- a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás 

szabályait, 

- a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és 

szorgalom minősítésének elveit, 

- a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit, 

 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.  

Az iskola vezetője minden évben tájékoztatást nyújt az iskola Pedagógiai Programjával 

kapcsolatban a leendő elsősöknek szervezett beiratkozási  tájékoztató keretén belül. 

 

 

4.3. Az éves munkaterv  

 

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

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A munkaterv egy példánya  a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi 

rendjét az intézmény honlapján is el kell helyezni. 
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4.4. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabály alapján készítettük:  

- a 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

 

4.4.1. A tankönyvellátás célja és feladata   

 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

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

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

tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.  

 

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

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

feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai 

tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok 

egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át.  

 

Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó 

tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a 

könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, 

megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az 

okozott kár mértékét az intézményvezető – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – 

határozatban állapítja meg.  

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét elektronikus formában teszi közzé. 

 

4.4.2. A tankönyvellátásban közreműködők és feladataik 

- A Kormány, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglalt feladatok 

ellátása 

- Oktatási Hivatal; állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv  

- Könyvtárellátó; Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot  

- az Nkt. 93/D. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott testületként a Nemzeti 

Tankönyvtanács  

jelöli ki. 

 

4.4.3. A Könyvtárellátó, a tankönyvellátási szerződés 

A Könyvtárellátó az Nkt. 93/E. § (2) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása céljából 

megállapodást köthet tankönyvforgalmazóval a tankönyveknek az iskolákhoz történő 

eljuttatására, és 

a) a nemzetiségi oktatás, 

b) a két tanítási nyelvű oktatás, 

c) a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató 

iskolák tankönyvellátásának biztosítására. 

A tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában – a Könyvtárellátóval kötött megállapodás 

alapján – közreműködhet más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó, vagy egyéb teljesítési 
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segéd. Az iskolai tankönyvellátás tárgyában szerződés meghatározott feltételek szerint köthető 

(a továbbiakban: tankönyvellátási szerződés). 

A tankönyvellátási szerződés a tankerületi központ fenntartásában álló iskola esetén a 

tankerületi központ között jön létre. A tankerületi központok tekintetében a tankönyvellátási 

szerződés hatályosulásához az oktatási központ jóváhagyása szükséges. 

 

4.4.4. A tankönyvellátási szerződésnek tartalmaznia kell: 

- az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát, a Könyvtárellátó azonosító adatait (név, 

cím, székhely, adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselő neve), 

- az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait, 

- azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól, 

- az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit, 

- annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, illetve az iskola részéről a tankönyvellátás 

végrehajtásáért felel, valamint 

- az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására, 

- a megrendelt tankönyvek iskola részére történő átadásának helyét és időpontját, 

- a tankerületi központ és az iskola kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy az iskolai 

tankönyvrendeléssel érintett tankönyvek vonatkozásában mennyiségi vagy minőségi kifogásait 

haladéktalanul jelzi a Könyvtárellátó részére. 

A tankönyvellátási szerződés keretei között a tanulók Nkt. 93/E. § (5) és (6) bekezdése szerinti 

személyes adatai kezelhetők. 
 

- Ha az iskola vagy fenntartója a tankönyvek megvásárlásához pénzbeli támogatást (a 

továbbiakban: tankönyvtámogatás) biztosít a tanuló részére, az erről szóló értesítést az iskola 

útján megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola 

vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt tankönyv – jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában – a tanuló tulajdonába kerül. 
 

- A tankönyvtámogatás összegét az iskola – a tankerületi központ által fenntartott iskola esetén 

a tankerületi központ – a Könyvtárellátónak utalja át. 

- A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható 

ki. 

 

 

4.4.5. Emelt szintű oktatáshoz szükséges minőségi tankönyv 

 

Az emelt szintű oktatásban résztvevő tanulók részére egyéb minőségi tankönyvek rendelhetők, 

melyről az érintett szaktanár tájékoztatást nyújt a szülők és tanulók részére. A tankönyveket az 

érintett szülők biztosítják gyermekeik részére, az egyedi tankönyvrendelést az intézményvezető 

hagyja jóvá.  

 

 

4.4.6 Az iskolai tankönyvrendelés és -ellátás, a pedagóguskézikönyv-rendelés és -ellátás 

rendje 

- Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően 

közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer 

alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti: 

a) tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja, 
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b) tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének 

határideje június 30., 

c) pótrendelés határideje szeptember 5. [az a)–c) pontban foglaltak együtt a továbbiakban: 

tankönyvrendelés]. 

- A tankönyvrendelést a tankönyvrendelés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján 

kell megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, a kísérleti 

tankönyv megnevezésének, az érintett tanulóknak – ha ismertek – és a tanulókat esetlegesen 

megillető támogatásoknak – amennyiben ismertek – a feltüntetésével. Az iskolának a 

megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetnie, akik számára nem rendel tankönyvet, 

az okok megjelölésével. 

 

- A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként legfeljebb 

15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől. Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a 

módosítás oka 

a) az osztálylétszám változása, 

b) az, hogy az adott tanévi tankönyvjegyzék a megadott határidőt követően újabb 

tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az iskola a fenntartója engedélyével ezek 

közül választott. 

 

- A tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó – az (1) bekezdés szerinti tankönyvrendelési 

határidőtől számított – tíz napon belül összesíti, és az adott tanévi tankönyvellátásban érintett 

kiadónak továbbítja. A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket öt napon belül a 

Könyvtárellátó által működtetett elektronikus rendszeren keresztül a Könyvtárellátónak 

visszaigazolja, amiről a Könyvtárellátó a rendelést leadó intézményeket értesíti. Amennyiben a 

kiadó a Könyvtárellátó megrendelését nem tudja elfogadni, kezdeményeznie kell – a 

visszaigazolásra rendelkezésére álló határidőn belül – a Könyvtárellátó által működtetett 

elektronikus rendszeren keresztül annak módosítását vagy visszavonását, ami a 

jogszabályokban és tankönyvterjesztési szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket 

vonja maga után. 

 

- A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli időszakban a 

tankönyvellátási szerződésben meghatározott feltételekkel is jogosult tankönyvrendelést leadni, 

amelyet a Könyvtárellátó teljesít. 

 

- Az iskola az iskolában alkalmazott és az adott tantárgyhoz kifejlesztett, továbbá a 

tankönyvjegyzéken lévő pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igényeit minden év 

június 30-áig pedagógus-kézikönyvenként összesítve meghatározza, és a pedagóguskézikönyv-

ellátással kapcsolatos rendelését – amely bármely iskola esetén legfeljebb kettő, adott 

köznevelési tankönyvhöz fejlesztett pedagógus-kézikönyv lehet – a tankönyvrendelés 

módosításának határidejéig megküldi a Könyvtárellátó részére. A kiadó az adott tankönyvéhez 

fejlesztett pedagógus-kézikönyveket térítésmentesen átadja a Könyvtárellátó részére, amely 

azokat az iskolák részére továbbítja. 

 

- Az iskola a hit- és erkölcstanoktatáshoz a bevett egyház által alkalmazott tankönyvekre 

vonatkozó rendelését tankönyvenként és egyházanként összesítve küldi meg a Könyvtárellátó 

részére. A Könyvtárellátó az adott egyházra vonatkozó adatok összesítését követően megküldi 

az adatokat az érintett bevett egyház számára. A hit- és erkölcstanoktatáshoz alkalmazott 

tankönyvek beszerzéséről és az iskolákhoz tanévkezdésre történő eljuttatásáról a bevett egyház 

gondoskodik. 
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- Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 

létszámát is figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, 

hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az 

iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

 

- A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a 

szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek 

grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő 

nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy 

egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

 

- Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók 

heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege 

a három kilogrammot ne haladhassa meg. 

 

- Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak 

a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai 

könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

 

- Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai 

évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet az 

iskolai tankönyvrendelés keretei között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi 

rendelet kihirdetését követően történt, feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez 

a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, továbbá 

szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. 

 

- A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai 

tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, 

annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke 

elismerésének elveit. 

 

- Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók, a 

pedagógusok részére megbízásából átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének 

elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, 

pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában. 

A központ által fenntartott iskola esetében a központon keresztül az iskolának, a nem a központ 

által fenntartott iskola esetében az iskolának a Könyvtárellátó díjazást fizet. 

A díjazás forrása: 

- a nem a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási 

szerződés alapján az iskolának, 

- a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási 

szerződés alapján a központon keresztül az iskolának 

átengedett összeg. 

 

- Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam 

által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a 

pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, a 
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továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a 

pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint 

bocsássák rendelkezésre. 

 

- A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.Az iskolának a 26. §-ban 

meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét. 

- Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő 

nyilatkozat beszerzésének módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az iskola 

házirendjében kell meghatározni. 

 

4.5. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje  

 

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 vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  

- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

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

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

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az intézményvezető-helyettes) férhetnek hozzá.  

 

 

4.6. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

 

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

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

A rendkívüli események megelőzése érdekében az intézmény vezetője és az iskolatitkár 

esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 

tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul 

kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:  

 

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

bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az 

iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy az iskolatitkárnak. Az értesített vezető vagy 

adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a 

bombariadót.  
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A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik.  

 

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

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes 

utasítás hiányában – az iskolakívüli környezet. A felügyelő tanárok a náluk lévő 

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

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

tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  

 

bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni 

a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!  

 

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

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

megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  

 

A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó 

által kiesett tanítási időt az intézmény vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával 

vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével. 

 

 

4.7. További védő óvó intézkedések 

 

Ha az intézmény külsős céget alkalmaz a tanulók utaztatásánál, a következőket kell figyelembe 

venni: 

 A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők 

biztonságos utazása érdekében a szervezéssel vagy a szállítással foglalkozó cégektől 

minden esetben írásos nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a szolgáltatás személyi és 

tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint az érintett gépjármű 

megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik érvényes okmányokkal. 

 Ha a gépjárművel történő utazás nem fejeződik be este 23 óráig, azt a személyszállítást 

végző sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani. 

 Az utazásban résztvevőkről, az utazás helyszíneiről az intézmény vezetője minden 

esetben rendelkezzen megfelelő információval, pontos és teljes körű utas listával, 

amelyen szerepeljenek a törvényes képviselők elérhetőségei is. 

 A kísérő pedagógusok a hatályos szabályozás szerint felelősek a vonatkozó 

rendelkezések betartására. Az önként jelentkező kísérők, illetve egyéb jelenlévő 

személyek a pedagóguskíséretet nem helyettesítik. 

 Az intézményvezető aktuális feladata, hogy figyelmet fordítson a pedagógiai 

programban rögzített, tanórán kívüli, külföldi és belföldi utazással járó programok 

szabályozása esetében az utazások megszervezésének rendjére, a tanulók biztonságára, 

a gyermekek, a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére. 
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5. Az intézmény munkarendje 

 

5.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  

 

Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

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

tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az intézményvezető vagy helyettese közül legalább 

egyikük hétfőtől péntekig 7.30 és 16.00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 

időtartamban látják el.  

 

 

5.2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 

munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó 

hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi 

napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges.  

 

Az intézményben a pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógusok a heti teljes munkaidejük 

nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott 

feladatok ellátásával kötelesek tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaidejük 

beosztását vagy felhasználását maguk jogosultak meghatározni.  

 

Az értekezleteket, fogadóórákat a munkatervben rögzített napokon tarjuk, ezért ezeken a 

napokon a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell 

számítani, melyet a kötött munkaidő átcsoportosításával kell biztosítani. A munkáltató a 

munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, 

illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén 

elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok 

meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a 

fentiek az irányadók.  

 

 

 

5.2.1.  A pedagógusok munkaidejének kitöltése  

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.  

 

5.2.1.1. A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

a) a tanítási órák megtartása  

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,  

c) osztályfőnöki feladatok ellátása,  

d) iskolai sportköri foglalkozások,  
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e) kórus, szakkörök vezetése,  

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, stb.),  

g) magántanuló felkészítésének segítése,  

h) könyvtárosi feladatok. 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az 

osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a 

kötelező óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc 

időtartammal kell számításba venni.  

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 

munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend 

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

intézményvezető rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

 

5.2.1.2. A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők  

o a tanítási órákra való felkészülés,  

o a tanulók dolgozatainak javítása,  

o a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

o a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése,  

o javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

o kísérletek összeállítása,  

o dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

o a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

o tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

o felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

o iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,  

o a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői) ellátása,  

o szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

o részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

o részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

o a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

o tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

o iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

o részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

o tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés,  

o részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,  

o iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

o szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

o osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.  

 

5.2.1.3. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása  

 

138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bek.  

Ezt az előírást jogszabály nem rögzíti, intézményvezetői döntésen alapul.  
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A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni:  

- a 5.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike  

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

Az intézményen kívül végezhető feladatok:  

- a 5.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban leírtak.  

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 

határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok 

ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési 

törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött 

munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus 

maga dönt.  

 

5.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások  

 

a.) A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető 

vagy az intézményvezető-helyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A 

konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan 

működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének 

tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok, kérések figyelembe vételére.  

 

b.) A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 

intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles több napos hiányzásának kezdetekor tanmeneteit 

az intézményvezető-helyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár 

biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást.  

A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az 

iskolatitkárnak. 

  

c.) Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy az intézményvezető-

helyettestől kérhet engedélyt  a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő 

tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az 

igazgatóhelyettes engedélyezi. 

 

d.) A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

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

a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, 

illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és 

kijavítani. 

 

e.) A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak 

meghallgatása után.  
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f.) A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket 

adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő 

feladatokról. 

  

 

5.4. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje  

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 

kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával összefüggő további feladatokból áll.  

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve 

egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai 

dokumentumokban rögzített. A nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok 

ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – 

ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell 

vezetnie.  

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára a túlmunka elszámolás érdekében rendelheti el 

a munkaidő nyilvántartását.  

 

 

5.5. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 

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

pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az intézményvezető helyettes 

határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében, az az intézményvezető helyettes szóbeli vagy írásos utasításával történik.  

  

 

5.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama  

 

 

- Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a 

kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők.  

 

- A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott 

időben kezdődik. Az órákat pontosan kell kezdeni és befejezni, hogy a tantermi cserék, 

a testnevelési órákra való átöltözés zökkenőmentes legyen. A tanítási órák napi és heti 

elosztását az órarend, a csengetési rendet a házirend tartalmazza. A napközis, 

tanulószobai foglalkozások rendjét, időbeosztását a házirend szabályozza. A tanítási 

órán kívüli foglalkozások időpontját és helyét az órarend rögzíti. 

 

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

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat 
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engedélyt. A tanítási óra védett!  Ezért a pedagógust, tanulót az óráról kihívni nem 

szabad, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező orvosi vizsgálatok az 

intézményvezető-helyettes által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, 

lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. A tanulók tanítási időben 

az iskola területét csak engedéllyel hagyhatják el. 

 

- A tanítás megkezdése előtt és a szünetekben biztosítani kell a tanulók nevelői 

felügyeletét. 

 

 

5.7.  Az osztályozó vizsga rendje 

 

 

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

kell tennie, ha:  

 

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

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

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

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

vizsga letételének lehetőségét,  

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,  

e) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

Az intézményvezető-helyettes kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és 

helyét.  

 

 

 

5.8. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  

 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától (ügyelet esetén 6 órától) a szervezett 

foglalkozások befejezéséig, de legalább 17.00 óráig illetve a zeneiskolai foglalkozások 

befejezéséig tart nyitva. A tanulók egyéb szervezett foglalkozásokon tanári felügyelettel ettől 

eltérő időpontban is bent tartózkodhatnak az iskolában az intézményvezető engedélyével.  

Nyitva tartás a dolgozók részére: 6 órától 20 óráig. Akinek a munkarendje ettől eltérő a 

munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint tartózkodhat az intézményben. 

 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva 

kell tartani.  

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető 

ad engedélyt.  

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

 

Az intézménybe külön engedély nélkül léphetnek be a tanulók, a dolgozók, illetve a hivatalos 

látogatásra kijelölt időpontokban – szülői értekezlet, fogadó óra – a szülők, gyermekeik 

ügyeinek intézése érdekében. Ezen felül bármikor az előre egyeztetett időpontban felvehetik a 

kapcsolatot az intézmény pedagógusaival, vezetőivel. 
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A gyermekeket kísérő szülők az iskola kapujáig, az első osztályos szülők az első héten a 

tanterem bejáratáig kísérhetik gyermeküket. Amennyiben a tanítás, napközi vagy más 

foglalkozás befejezésére várakoznak, csak az iskolán kívül tartózkodhatnak. 

Mindenki más csak intézményvezetői szóbeli vagy írásbeli engedéllyel léphet be az iskolába és 

tartózkodhat bent a neki szóló program idejére. 

Az iskolai ünnepélyeken (tanévnyitó, tanévzáró, farsang, ballagás) – a rendkívüli időszakokat 

kivéve - minden érdeklődő részt vehet. 

 

5.9.  Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság 

címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót.  

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,  

- a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,  

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért.  

 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, 

stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A 

foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus 

felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A 

szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó 

belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára 

kötelező.  

 

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

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.  

 

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

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a 

technikai dolgozók feladata.  

 

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

helyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

 

5.10. A dohányzással kapcsolatos előírások 

  

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt – a 

tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben 

és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az 

egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai 

rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő 

személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, 

nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.  
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Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. 

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

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény vezetője.  

 

 

5.11. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

  

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 
közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. 

A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a 

menekülés rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell az osztálynaplóban és az ellenőrző 

könyvben. 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

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

tantárgyak: fizika, kémia, rajz, technika, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét 

az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag 

kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban 

meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a 

tanulókkal betartatni.  

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet 

(pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus 

köteles elvégezni és adminisztrálni.  

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az intézményvezető által 

megbízott iskolatitkár végzi.  

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

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják.  

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

külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető 

hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai 

használatát. A pedagógusok által készített nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási 

órákon korlátozás nélkül használhatók. 
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Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit a 

munkavédelmi szabályzatban előírtak szerint rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék 

tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a 

munkabiztonsági szabályzat tartalmazza. 

 

 

5.12. A mindennapos testnevelés szervezése 

  

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, melyet az 

órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.  

- A mindennapos testnevelés a 2012/2013-as tanévtől az 1. és 5. évfolyamon, a továbbiakban 

felmenő rendszerben került bevezetésre.  

- A heti 5 órából egy óra keretében táncoktatás történik. Alsó tagozatos tanulók esetében 

néptánc, felső tagozatosoknál társastánc oktatása folyik. 

 

 

5.13.  A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások  

 

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

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és 

helyettese rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A tanórán kívüli 

foglalkozásokat legkésőbb 20.00 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell 

megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével szabad. A foglalkozásokról naplót 

kell vezetni. Ennek tartalmaznia kell a résztvevők névsorát, az elvégzett munka témáját, 

időtartamát, időpontját. A foglalkozási naplókat az intézményvezető-helyettes ellenőrzi és 

igazolja az elszámolható órák számát. 

A tanórán kívüli foglalkozások formái, feladatai 

 

- Egyéb (napközis és tanulószobai)  foglalkozás a tanórára való felkészülés és a szabadidő 

hasznos, kulturált és egészséges eltöltésének színtere. A foglalkozást vezető feladata a tanulás 

irányítása, segítése, felzárkóztató, korrepetálás jellegű segítségadás. A fő feladat mellett 

igénybe lehet venni a kulturális és sport lehetőségeket is. (A napközi és tanulószoba rendjét a 

házirend szabályozza.) 

 

- A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az intézményvezető egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek 

vezetőit az intézményvezető bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról 

naplót kell vezetni.  

 

- A szakkörök a magasabb szintű érdeklődés és a speciális igények kielégítése, a 

tehetséggondozás érdekében működnek. A szakkörökre történő jelentkezés önkéntes. 

 

- Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a 

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a 

házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek 

megjelenni.  

- Az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá a nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét őrző ünnepek: 
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- az aradi vértanúk (október 6.), 

- a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.),  

-a holokauszt áldozatai (április 16.),  

-a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.),  

-a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek,  

Az iskolai ünnepségeken való részvétel minden tanuló számára az alkalomhoz illő öltözetben 

kötelező! 

 

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

A tanulók intézményi, területi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 

szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett területi, megyei és országos versenyekre a 

felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az 

intézményvezető-helyettes felelősek.  

 

- Felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni fejlesztés fő színtere és célja, hogy a valamely okból 

(családi okok, személyiségzavarok, részképességek hiánya stb.) lemaradókat szintre hozza, 

ezáltal biztosítsa fejlődésüket, továbbhaladásukat. Az egyéni fejlesztésekre tervet kell készíteni. 

A felzárkóztatást, korrepetálást végző nevelő tájékoztatja a tanulókat a foglalkozások 

időpontjáról. A különböző felzárkóztatások, korrepetálások időpontjának egyeztetése az 

intézményvezető-helyettes feladata. Az egyeztetésnél szem előtt kell tartani, hogy a 

foglalkozások lehetőleg ne ütközzenek, a tanuló igénye szerint, ha szükséges mindegyiken részt 

tudjon venni. A tanuló a felzárkóztató foglalkozásokon köteles részt venni. 

 

- Az iskola kórusa és zenekara szakkörként, ill. kötelező óraként működik, vezetője az 

intézményvezető által megbízott kórusvezető, ill. zenetanár. Elsősorban az egyén közös 

éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai, települési, ill. területi kulturális 

rendezvények színesítését is szolgálja. A kórus, ill. zenekari próbák meghatározott időben – a 

rendkívüli eseteket leszámítva, heti egy alkalommal tarthatók. 

 

- A tömegsport foglalkozások és sport jellegű szakkörök a testnevelési órákat egészítik ki, 

hozzájárulnak a mindennapi testedzés kiterjesztéséhez, a tanulók mozgásigényének 

kielégítéséhez, a versenyekre való felkészüléshez. A foglalkozásokat a testnevelő tanárok 

tartják az év elején elfogadott terv és időbeosztás alapján. A foglalkozások időpontját a 

tornaterem ajtajára ki kell függeszteni. A tanulók részvétele önkéntes. 

A foglalkozásokat úgy kell összehangolni, hogy a tanulók nagy számban vehessenek részt a 

sportfoglalkozásokon. 

 

- A tanulmányi és osztálykirándulás, erdei iskola, tábor az iskolai élet, a közösségek 

kialakításának és fejlődésének szerves, pótolhatatlan része, az ismeretszerzés, magasabb szintű 

érdeklődés kielégítésének speciális színtere. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások 

igényes és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanuló 

részvétele kötelező minden osztályközösséget építő tanórán kívüli foglalkozáson. 

 

- Az intézmény tanulóközösségei, diákönkormányzata saját programjában és 

kezdeményezésére különböző rendezvények megszervezésére vállalkozhat, melyeket az 

iskolavezetéssel egyeztetni kell. (vetélkedők, disco, önkormányzati nap, iskolanapok stb.) 

 

6. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei  

 

6.1 Az intézmény nevelőtestülete  
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- A nevelőtestület a nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési 

és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört 

betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb 

felsőfokú végzettségű dolgozója.  

 

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

nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési 

törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként 

pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

 

- Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés 

formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. 

A pedagógusok munkájuk támogatására - az iskolai készlet erejéig - egy-egy laptopot 

kapnak az iskolában történő használatra. Ezeket a laptopokat az iskolában kell tartani és 

használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a pedagógusok 

otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a tanári laptopok és más 

informatikai eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen, 

eseményen, kulturális műsorban történő használatakor. 

 

6.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

  

6.2.1. A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

- tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,  

- félévi és év végi osztályozó konferencia,  

- tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),  

- nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),  

- rendkívüli értekezletek (szükség szerint).  

 

6.2.2. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges 

problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai 

életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a 

nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény vezetője szükségesnek látja. A 

nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az 

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

lévő személy (hitelesítő) ír alá. 

 

6.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi 

szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek 

problémáinak megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak 

az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. 

Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az 

osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.  

 

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

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

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

az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek. 
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6.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt 

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

vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó 

értekezletet tart a nevelőtestület.  

 

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

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.  

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést.  

 

 

6.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei  

 

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

munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget 

adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 

alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a 

gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az intézményvezető megbízására 

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

iskolai háziversenyek megszervezésében.  

 

- A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

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

igazgató jogköre. Az intézményben minimum 3 munkaközösség működik: az alsós, nyelvi és 

komplex  munkaközösség. 

 

- A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

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

pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

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

munkájáról. 

 

 

6.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

  

6.4.1. A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az 

éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 

  

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

minőségét.  

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

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a 

munkaközösség-vezetőket legalább félévi gyakorisággal beszámoltatja.  

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

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában.  
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- Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

- Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a területi, 

megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése 

céljából.  

- Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

- Szervezik a pedagógusok továbbképzését.  

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

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 

szakirányításának ellátására.  

- Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus 

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

negyedévente referál az intézmény vezetőinek.  

- Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató 

szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.  

- A szakmai munkaközösség dönt 

a) működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

 

- A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. 

- A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően -  a pedagógiai program, 

továbbképzési program elfogadásához, az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a 

taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához, a 

tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni. 

- A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére 

intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. Az intézmények közötti munkaközösség 

jogkörét, működésének rendjét, vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás 

határozza meg. 

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

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

ben meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

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

szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg. 

- Az, iskolában, az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre.  

- Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben. 
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- A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

- Az intézményvezető félévente beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény szakmai 

munkáját illetően, mely beszámoló meghatározott szempontok szerint a felsorolt szakmai 

egységek beszámolóiból tevődik össze: 

- statisztikai adatok, 

- intézményegységre vonatkozó beszámoló 

- a belső ellenőrzési csoportra vonatkozó beszámoló 

- a munkaközösségek munkájára vonatkozó beszámoló 

- az osztályfőnöki beszámolók, 

- diákönkormányzati beszámoló.  

 

 

6.4.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai   
 

- Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség 

éves munkatervét.  

- Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját.  

- Az intézményvezető által kijelölt időpontban beszámol a munkaközösségben folyó munka 

eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.  

- Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.  

- Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezetőnél; szükség esetén a munkaközösség minden tagjánál órát 

látogathat.  

- Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének.  

- Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül.  

- Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára.  

- Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a 

közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.  

- Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető 

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

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.  
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6.5. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai  

 

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzésének színvonalát, nyújtott 

munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és 

ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi központ által fenntartott köznevelési 

intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a 

pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, 

hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott vetítési alap, jogszabályban előírt mértéke. 

A kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszert a szakmai közösségek véleményének 

kikérése után az intézmény vezetője készíti el. 

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése az aktuális jogszabályoknak 

megfelelően az intézmény rendelkezésére álló kerete szerint differenciáltan történik. A kiemelt 

munkavégzésért adható kereset-kiegészítést – az intézményvezető döntése alapján azok a 

pedagógusok kapják, akik leginkább megfelelnek az intézmény által összeállított 

kritériumrendszernek. 

  

 

7. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje  

 

7.1. Az iskolaközösség  

 

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

foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.  

 

7.2. A munkavállalói közösség 

  

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll.  

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

iskolai közösségekkel tart kapcsolatot:  

- szakmai munkaközösségek,  

- szülői szervezet,  

- diákönkormányzat,  

- osztályközösségek.  

 

7.3. A telephely, az intézményegység és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje 

 

A telephelyekkel és az intézményegységgel a kapcsolattartás több csatornán keresztül folyik. 

A napi egyeztetéseket a telephelyek között a székhelyen dolgozó iskolatitkár, vezetők, 

szaktanárok, osztályfőnökök telefonos kapcsolaton keresztül vagy e-mail-ben bonyolítják.  

A vezetők közötti kapcsolattartás ütemezésére a munkatervben megfogalmazottak szerint kerül 

sor. 

 A vezetők feladatai, munkamegosztásuk: a vezetők közvetlenül az intézményvezető, vagy az 

illetékes intézményvezető-helyettesi szintű vezető irányításával végzik munkájukat. 

Munkamegosztásukra a  munkaköri leírásuk ad iránymutatást. Az intézményben alkalmazott 
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munkaköri leírások az 5. számú mellékletben csatolt munkaköri leírásminták alapján kerülnek 

meghatározásra. 

 

 

7.4. A szülői szervezet  

 

Szülői Munkaközösség az iskolába járó diákok szüleinek képviselete a szülői kötelességek és 

jogok gyakorlásának érdekében.    

 

- Az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkezik. 

  

Az iskolában működő szülői szervezet (a továbbiakban: SzSz) döntési jogkörébe tartoznak az 

alábbiak:  

- saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,  

- a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői),  

- a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,  

- saját pénzeszközeikből anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának 

megállapítása.  

Az SzSz munkáját az iskola tevékenységével az intézményvezető-helyettes koordinálja. A SzSz 

vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzSz véleményének a jogszabály által 

előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.  

 

7.5. A diákönkormányzat  

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

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

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

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

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

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

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

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg.  A 

diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – 

diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 

hozni. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

az intézményvezető-helyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja.  

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni:  

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  
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- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

- a házirend elfogadása előtt. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

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

 

7.6. Az osztályközösségek 

  

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

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:  

- az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,  

- küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  

- döntés az osztály belügyeiben.  

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök  
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve.  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  
- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  

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

szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály 

fegyelmi helyzetét.  

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 

Szülői értekezletet tart.  

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

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

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. Részt vesz a munkaközössége 

munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  

 

 

7.7. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

  

 

7.7.1. Szülői értekezletek  

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább három 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az intézményvezető, 

az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat 

össze. Összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze.  
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7.7.2. Tanári fogadóórák  

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – három 

alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama 60 perc. Ha a pedagógusnak nem sikerült 

minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az intézményvezető döntése 

alapján meghosszabbítható.  

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy levél útján történő 

időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

  

 

7.7.3. A szülők írásbeli tájékoztatása  

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök az elektronikus napló üzenő felületén 

tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon 

vagy elektronikusúton küldött levéllel történhet.  

Az osztályfőnök levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 

eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök szintén az ellenőrző útján 

tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 

eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.  

 

 

7.7.4. A diákok tájékoztatása  

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 

követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás 

folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább havi egy osztályzatot adunk. 

E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három 

osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele 

naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt 

(csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan 

két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.  

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen osztályzat adható. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül 

el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő 

döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság 

tudomására hozni.  

Az intézményvezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart 

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

 

7.7.5. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága  

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:  

- alapító okirat,  

- pedagógiai program,  

- szervezeti és működési szabályzat,  

-  házirend.  

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az intézményvezetői irodában szabadon 

megtekinthetők, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A 

hatályos alapító okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok 
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tartalmáról – munkaidőben – az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adnak 

tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a 

házirend lényeges változásakor átadjuk.  

 

 

7.8. A külső kapcsolatok rendszere és formája  

 

- Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-

egészségügyi ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai 

ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A 

kapcsolattartást az intézményvezető biztosítja az alábbi személyekkel:  

az iskolaorvos,  

az iskolai védőnők,  

az ÁNTSZ tiszti-főorvosa.  

 

- Az intézményvezető és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere   
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. 

(IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola 

tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 

25.§ (5) bek. alapján). Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény 

vezetője, a közvetlen segítő munkát az intézményvezető-helyettes és iskolatitkár végzi.  

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

igazgatójával.  

 

- Az iskolai védőnő feladatai  
A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).  

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény vezetőjével.  

Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  

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

mindennapi munkájában felhasználja.  

Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).  

Amennyiben az iskola nem rendelkezik gyógypedagógussal, a KK által kijelölt EGYMI 

utazó gyógypedagógusa látja el a feladatkört. 

 

- Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart 

fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 
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kezdeményezi, hogy az intézmény vezetője indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 

8. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok  

 

8.1. A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

8.1.1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:  

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

kapott a távolmaradásra,  

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,  

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

d.) a távollét intézményvezetői engedéllyel történt 

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:  
- bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,  

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

időjárás stb.).  

 

8.1.2. A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A 

tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély 

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

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

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  

 

 

8.2. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

  

8.2.1. Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek 

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

indokoltnak látja.  

Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az 

osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny 

időtartamáról. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem 

jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendők 

irányadónak. 

 

8.2.2. Iskolai vagy területi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei 

versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási 

órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a 

versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.  
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8.2.3. Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 

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

osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el.  

 

8.2.4. A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb két 

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

javaslata s az intézményvezető döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a 

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

 

A 8.2.1. – 8.2.4 szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást 

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

távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél.  

 

 

8.3. A tanulói késések kezelési rendje 

  

 

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

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

figyelembe kell venni.  

 

- A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. Ennek részletesebb kidolgozását a Házirend 

szabályozza. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan 

mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az intézményvezető-helyettessel 

együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó 

szabálysértési eljárást.  

 

 

- Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 

  

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

bekezdésének előírásai szerint történik.  

 

 

- Tanköteles tanuló esetében:  
- első igazolatlan alkalom után: a napló adatai révén a szülő, ismételt mulasztás 

esetén a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének értesítése,  

- tízedik igazolatlan óra után: a szülő, a gyermekjóléti szolgálat vezetője és a 

kormányhivatal iktatott postai levélben történő értesítése  (a másodpéldányt az 

irattárban kell őrizni)  

-  a harmincadik igazolatlan óra után: a szülő, a gyermekjóléti szolgálat vezetője 

és a kormányhivatal (Hatósági Osztálynak feljelentés) postai úton történő 

értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni)  

- az ötvenedik igazolatlan óra után: a szülő, gyámhatóság, gyermekjóléti 

szolgálat vezetője, a jegyző és a kormányhivatal értesítése  

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az 

igazolatlan mulasztás következményeire. 
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8.4. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

  

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

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

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

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  

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

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanuló gondviselőjének írásbeli kérelmére díjazás illeti 

meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén 

szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja 

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

létrehozására fordított becsült munkaidő. A 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 értékesítés nélkül visszaszáll az intézményre.  

 

 

 

8.5. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 

pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három 

hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és 

az nem az eljárás megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel 

végződött, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani  

 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú 

sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás 

megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés 

kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető 

eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a 

bejelentés az iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás 

nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

  

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban 

írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli 

megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 

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

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

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

megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, 

továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  
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Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás  

alkalmazását elutasíthatja. 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a 

kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 

 

 

 

8.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai  

 

Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév 

végi osztályzatokat megállapították. 

Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló 

javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé 

kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt 

- osztályozó vizsgát tegyen. 

A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak 

szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb a 

meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása, fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott 

iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét 

hónapnál. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggesztheti.  

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi 

eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott 

képviselője is képviselheti. 

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

védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani 

kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás 

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

szülőjét meg kell hívni. 

A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell 

fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a 

gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen 

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

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

 A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

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

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

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

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

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

ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 

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

szemle és a szakértői vélemény. 
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A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

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

mellett szól. 

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. 

Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában 

kell lefolytatni. 

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

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy 

más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

 

 A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. 

 

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

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

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

A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a 

határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés 

időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

 A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a 

határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a 

nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, 

továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

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

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

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 

köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az 

ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen 

benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó 

véleményével ellátva. 
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A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben 

meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, 

továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú 

tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén 

az iskola vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója 

megállapítja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállását. 

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

a tárgyalás helyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott 

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

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

 

 

8.7. A tanuló kártérítési felelőssége 

 

Ha az iskolának, a tanuló kárt okozott, az intézményvezető köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a 

felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről 

a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással 

egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak 

szerint az okozott kár megtérítésére. 

Az internetes közösségi oldalon megjelenő, bárminemű iskolával, az iskola dolgozóival, 

pedagógusaival, az iskola tanulóival kapcsolatos sértő megjegyzés fegyelmi eljárást von maga 

után, aminek a következménye az intézményből való kizárás lehet. 

 

 

 

9. A személyiségi jogok nyilatkozatára vonatkozó rendelkezés 

 

9.1. Az intézményben a tanulók biztonsága érdekében kamerarendszer működik, melynek 

használatát külön szabályzat határozza meg. A kamera folyamatosan felvételt készít, mely szükség 

esetén az előírásoknak megfelelően visszanézhető, az abban rögzített esemény különleges eljárások, 

tisztázó, fegyelmi, bírósági stb. esetén felhasználhatóak.  

 

 

9.2. Az iskolában tartózkodó tanulók szülei nyilatkozatban járulnak ahhoz hozzá, hogy az 

intézményben megvalósított szakmai programokon fényképek és video felvételek készülhetnek, 

melyek az iskola honlapján, pályázati anyagokban illetve egyéb sajtó és internetes orgánumokon 

megjelenhetnek. A tanuló szülei a nyilatkozatot a gyermekük jogviszonyának keletkezésekor teszik 

meg, mely hatályban marad a teljes jogviszony időtartamára. 
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10. Az iskolai könyvtár működési szabályzata  

 

10.1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei  

 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

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

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység. 

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. 

A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,  

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása,  

d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus 

építéséhez szükséges eszközökkel  

Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A 

könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.  

 

10.2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai  
 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása,  

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  

c) az iskola pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,  

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára  

g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.  

 

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata 

a) az Nkt. 4. § 5. pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása, 

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

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

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 
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f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

g) muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása. 

 Az iskolai könyvtár a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül közreműködik az iskolai 

tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

A köznevelési intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell 

venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. 

 Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra 

kell hozni. 

 

 

10.3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok  

 

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.  

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben 

megbízásos formában – a következő feladatokat látja el:  

- az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását előkészítő 

felmérést végez, és lebonyolítja azt  

- közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,  

- követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását,  

- követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,  

- a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-

elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.  

 

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára 

beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.  

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell 

hozni az iskola honlapján.  

 

 

10.4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok  

 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása  

-  az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni  

- a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. 

 

 

 

A könyvtár szolgáltatásai a következők 

 

- szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az 

utóbbiak korlátozott számban),  

- tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök 

(pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,  

- lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi 

használata,  
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- tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról,  

- könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása.  

 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

  

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe 

veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe 

vehetik. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2. 

sz. melléklete tartalmazza.  

 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei  
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata térítésmentes.  

 

 

A könyvtárhasználat szabályai  
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak 

minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). 

A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett 

kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő 

tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő 

diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott 

tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek 

függvényében változik. 

  

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje  

 

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok 

igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére 

kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

  

 

 

A tanári kézikönyvtár  

 

Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, amelynek anyagai egyrészt a 

tanáriban erre a célra kijelölt szekrényben vannak elhelyezve; s a vele kapcsolatos kölcsönzési 

és egyéb feladatokat szintén az iskolai könyvtáros tanár látja el 
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1. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

  

Gyűjtőköri szabályzat 
 

1. Az iskola könyvtár feladata:  

 

„Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat 

és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai 

könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb 

dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat 

nyilvántartásához szükséges eszközökkel.”  

16/1998. (IV.8) MKM rendelet.  

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos 

feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása.  

E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és 

rendelkezésre bocsátja dokumentumait.  

 

2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:  

 

Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A 

szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri 

szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri 

szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg.  

Az állománybővítés fő szempontjai:  

Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre 

szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt, 

az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre.   

 

 

 

3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

  

3.1. Könyvtárunk típusa: iskolánk alsó fokú oktatási intézmény és művészeti iskola 

3.2. Földrajzi elhelyezkedése: az iskola a falu központjában található.  

3.3. Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program 

megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai 

program megvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok 

és a pedagógusok felkészülését tanóráikra, ahol biztosítja a szükséges dokumentumok, pl. 

verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényhatározók, atlaszok stb. használatát is. Kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi 

követelményeiben szereplő könyvtári órák megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri 

szabályzatban szereplő dokumentumok, valamint a katalógus és a könyvtár mint rendszer 

használatát a diákok elsajátíthassák. 

 

4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai:  

 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amely 

megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, 

amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.  

A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.  
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4.1 Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör):  

Fő gyűjtőkör:  

A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés.  

A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:  

- lírai, prózai, drámai antológiák  

- klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei  

- egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei  

- életrajzok, történelmi regények  

- ifjúsági regények  

- általános lexikonok  

- enciklopédiák  

- az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok  

- a tananyaghoz kapcsolódó segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek  

- az általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok  

- a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok  

- a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek  

- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek  

- pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana  

- napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok,  

- az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások  

- családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és 

azok gyűjteményei  

- az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei  

- a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve 

azok gyűjteményei  

 

Mellék gyűjtőkör:   

- a fő gyűjtőkört kiegészítő, válogatással gyűjtött dokumentumok köre  

- audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok.  

 

4.2. Tipológia / dokumentumtípusok:  

a) Írásos nyomtatott dokumentumok  

- könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv  

- periodikumok: folyóiratok  

- térképek, atlaszok  

 

b) Audiovizuális ismerethordozók  

- képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta)  

- hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD)  

c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás 

CD-k  

Egyéb dokumentumok:  

- pedagógiai program  

- pályázatok  

- oktatócsomagok  
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4.3 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:  

a) Gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül  

A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével:  

- lírai, prózai és drámai antológiák  

- klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei  

- klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei  

- általános lexikonok, 

- kották.  

 

A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül:  

- a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alapszintű 

segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek  

- az általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok  

- a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok  

- az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok  

- a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek  

- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek  

- családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok 

gyűjteményei  

- az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei  

- a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok, illetve azok 

gyűjteményei 

 

b) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységi szintű dokumentumokat, 

anyagokat. A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése, állománygyarapítása pénzügyi, 

tárgyi és egyéb feltételektől függően esetenként történik a könyvtáros javaslata, valamint az 

intézmény vezetőjének írásbeli jóváhagyása alapján. 
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2. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat  

 

1. A könyvtár használóinak köre  

 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik 

használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső 

nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.  

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.  

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, 

megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.  

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri: 

- név (asszonyoknál születési név),  

- születési hely és idő,  

- anyja neve,  

- állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,  

- személyi igazolvány vagy útlevél száma.  

 

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az 

intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató 

tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó 

kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.  

Az adatokat a könyvtár rögzíti, azokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári 

nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a 

könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.  

 

2. A könyvtárhasználat módjai  

- helyben használat,  

- kölcsönzés,  

- csoportos használat.  

 

2.1 Helyben használat  
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

- a kézikönyvtári állományrész,  

- a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális 

dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok)  

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.  

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:  

- az információk közötti eligazodásban,  

- az információk kezelésében,  

- a szellemi munka technikájának alkalmazásában,  

- a technikai eszközök használatában.  

 

 

 

klik029078001/00322-1/2021klik029078001/00322-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



Szervezeti és Működési Szabályzat 

Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

52 

2.2 Kölcsönzés   
- A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros - tanár tudtával szabad kivinni.  

- Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.  

- A kölcsönzés nyilvántartása kartonon, ill. füzetben történik.  

 

A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap 

időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal 

meghosszabbítható újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok 

kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő 

dokumentumok előjegyezhetők.  

A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár. A könyvtárral szemben 

fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe.  

Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a 

kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell 

szolgáltatni.  

A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű 

dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.  

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos 

szabályokat SzMSz-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza.  

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az 

olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel 

pótolni.  

 

2.3 Csoportos használat 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, a 

szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat 

tarthatnak.  

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított ütemterv szerint kerül sor.  

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.  
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3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

  

Katalógusszerkesztési szabályzat 

 

1. A könyvtári állomány feltárása  
 

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

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

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

 

1.1 A dokumentumleírás szabályai  
 

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

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).  

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

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

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

ugyanazok szabályok érvényesek.  

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:  

- főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat  

- szerzőségi közlés  

- kiadás sorszáma, minősége  

- megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve  

- oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret  

- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám  

- megjegyzések  

- kötés: ár  

- ISBN szám  

 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.  

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:  

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

- cím szerinti melléktétel  

- közreműködői melléktétel  

- tárgyi melléktétel  

 

 

1.2 Raktári jelzetek  
 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára.  

A tételek belső elrendezése szerint:  

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

- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)  

Dokumentumtípusok szerint:  

- könyv  

Formája szerint:  

- digitális nyilvántartás 
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4. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez 

  

1. Tankönyvtári szabályzat 

 

I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:  

 

- a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény   

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

iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan 

felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a 

tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi 

Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen.  

 

II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének:  
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok részben új tankönyvet, részben pedig az iskolai 

könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra.  

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján 

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra 

az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az 

ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a 

tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az 

iskolai könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a 

huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező 

olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola 

tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.  

 

2. A kölcsönzés rendje  

 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) 

szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve 

elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és 

visszaadására vonatkozóan.  

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

közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.  A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője 

köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola 

házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a 

tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 

3. A tankönyvek nyilvántartása  

 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes 

tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.  

Évente leltárlistát készít:  

- az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)  

- a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)  

- összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)  

- összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)  
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- listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)  

- listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott olvasmányokról  

 

4. Kártérítés  

 

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

stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből 

fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható 

állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:  

- az első év végére legfeljebb 25 %-os  

- a második év végére legfeljebb 50 %-os  

- a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os  

- a negyedik év végére 100 %-os lehet.  

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

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

kárt az iskolának megtéríteni.  

 

Módjai:  

1. ugyanolyan könyv beszerzése  

2. anyagi kártérítés az intézményvezető írásos határozatára  

 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, 

a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által 

benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.  

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik029078001/00322-1/2021klik029078001/00322-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



Szervezeti és Működési Szabályzat 

Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

56 

5. sz. melléklet: Munkaköri leírások 

 

A.) INTÉZMÉNYVEZETŐ - HELYETTES 

 

Munkahelye: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. 

1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 

Név: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Végzettsége:  

Munkaköre:  

Beosztása: intézményvezető-helyettes 

Szakmai munkáltatója : Intézményvezető 

Munkahelyi felettese: Intézményvezető 

 

Az érvényben lévő hatályos jogszabályok, valamint a művészeti iskola szabályzatai alapján 

segíti az intézményvezető irányító, szervező és ellenőrző munkáját. 

Az intézményvezetőt annak tartós távolléte esetén az SZMSZ-ben írtak szerinti hatáskörrel és 

felelősséggel helyettesíti. 

 

 

Feladatai: 

 

 Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, módosításában, az SZMSZ 

rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében, a házirend elkészítésében, 

aktualizálásában.  

 Közreműködik az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programjának 

elkészítésében.  

 A munkafegyelem figyelemmel kísérése, szükség esetén tanítási órák látogatása. 

 A nevelők feladatvállalásainak figyelemmel kísérése, különös figyelemmel az 

egyenlő terhelésre. 

 Előkészíti az osztályozó értekezleteket, a különböző vizsgákat. 

 Előkészíti a tantárgyfelosztást, órarendet, munkatervet, figyelemmel kíséri a nevelői 

hiányzásokat, gondoskodik a helyettesítésekről, a túlórákra vonatkozó előírások 

betartásáról, azok nyilvántartásáról. 

 Ellenőrzi a pedagógusok munkaidő- nyilvántartását. 

 Figyelemmel kíséri és koordinálja a tagintézményvezető és az intézményegység 

vezető munkájának összhangját. 

 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt termeket, hogy azok az egészségügyi 

és munkavédelmi előírásoknak megfeleljenek. 

 Rendszeresen ellenőrzi az iskolák által vezetett tanügyi nyilvántartásokat, azok 

vezetésének és tartalmának helyességét. 
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 Irányítja a beiratkozással kapcsolatos teendőket (pl.: hirdetmény, szülői tájékoztatás, 

stb.). 

 Felügyeli és ellenőrzi a tankönyvrendelés menetét. 

 Koordinálja a nevelői továbbképzéseket, felügyeli annak adminisztrációját. 

 Felügyeli a bizonyítvány másodlatok kiadását. 

 Gondoskodik az alkalmazottak és a tanulók jutalmazásainak megszervezéséről. 

 Felügyeli a tanulói hiányzásokat, az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. 

 Részt vesz a szakági közösségek megbeszélésein, felügyeli munkájukat 

 Felügyeli az iskolai rendezvények szervezését, rendezettségét,  

 Ellátja a munkavédelmi vezető feladatkörét. 

 Felügyeli a számítógépes adatrögzítést, az irattárat, elvégezteti az iratselejteztetést 

 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a könyvtár munkáját. 

 

Minden más esetben az intézményvezető utasításai szerint jár el, illetve ellátja mindazon 

feladatokat, melyeket jogszabály,  vagy az SZMSZ feladat-  és hatáskörébe utal. 

 

 

Sajószöged, 20…..év ………..hónap……nap. 

       __________________________________  

           intézményvezető 

 

    

A fenti munkaköri leírást megismertem, és 1 példányt átvettem. 

 

       ……………………………………… 

         aláírás 

 

B.)  TAGISKOLAVEZETŐ 

 

Munkahelye: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Muhi Tagiskolája 

Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. 

1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 

Név: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Végzettsége: FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ   (PEDAGÓGIAI) 

Munkaköre/Beosztása: Tagiskolavezető  

Szakmai munkáltatója : Intézményvezető 

Munkahelyi felettese: intézményvezető - helyettes 

 

A munkakör célja: a tagiskolavezető, mint magasabb vezető beosztású dolgozó részben segíti 

az intézményvezető munkáját, részben pedig ellátja a tagiskola vezetését önálló felelősség 

mellett. A SZMSZ alapján jogosult az intézményvezető helyettesítésére az 

intézményvezető –helyettes távollétében. 
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Feladatai: 

 Biztosítja a tagintézmény szakszerű és törvényes működését, pedagógiai munkáját. 

 Gondoskodik a ifjúságvédelmi feladatokról. 

 Megteremti a nevelő- és oktatómunka feltételeit. 

 Irányítja a tagiskolában dolgozók munkáját, gyakorolja a szakmai munkáltatói 

jogokat, közreműködik a dolgozók minősítésének elkészítésében. 

 Az intézmény által tagiskolára leosztott költségvetés tervezésében részt vesz a 

pedagógiailag indokolt és hatékony működés elvének figyelembe vételével. 

 Részt vesz a tagiskola pedagógiai programjának elkészítésében. 

 Elkészíti a tagiskola működési- és munkarendjét, a tantárgyfelosztást, az órarendet, 

a rendezvénytervet, ügyeleti rendet, a helyettesítés rendjét. 

 Az SZMSZ alapján szervezi a tagiskola szakmai ellenőrzését, a belső ellenőrzésre 

javaslatot tesz. 

 Részt vesz a vezetői üléseken. 

 A dolgozók továbbképzésével, továbbtanulásával kapcsolatban javaslatot tesz. 

 

Az tagiskolavezető, mint magasabb vezető beosztású dolgozó teljes felelősséggel tartozik az 

általa vezetett tagiskola feladatának, tevékenységének, működésének jogszerű és szakszerű 

ellátásáért. Felelősséggel tartozik az intézményvezető által kért adatszolgáltatások 

valódiságának, tartalmának megfelelőségéért, titoktartási kötelezettség vonatkozik rá az 

intézményre vonatkozó szakmai dokumentumok vonatkozásában és a személyes adatokat 

illetően. 

Minden más esetben az intézményvezető utasításai szerint jár el, illetve ellátja mindazon 

feladatokat, melyeket jogszabály,  vagy az SZMSZ feladat-  és hatáskörébe utal. 

 

 

Sajószöged, 20…év ………….hónap ……nap 

       

      __________________________________ 

       intézményvezető 

 

A fenti munkaköri leírást megismertem és 1 példányt átvettem. 

 

       ……………………………………… 

         aláírás 

 
 

C.) INTÉZMÉNYEGYSÉG VEZETŐ 

 

Munkahelye: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 

Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady endre út 20. 

1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 
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Név: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Végzettsége: SZAKIRÁNYÚ FELSŐFOKÚ 

Munkaköre : Intézményegység vezető 

Szakmai munkáltatója: intézményvezető 

Munkahelyi felettese: intézményvezető - helyettes 

 

A munkakör célja: Az azonos zenei tantárgyat, vagy tantárgycsoportot oktató, illetőleg azonos 

nevelési feladatot végző pedagógusok számára biztosított szakmai csoport munkájának 

elősegítése, a művészeti tanszakvezetők munkájának összefogása, az irányításukban való 

szakmai közreműködés intézményi szinten. A munkakört betöltő személy az iskola intézményi 

szintű művészeti ágnak megfelelő véleményező, tanácsadó és javaslattevő szerve.  

 

Feladatai: 

 Pedagógiai téren összehangolja és figyelemmel kíséri az intézményegység 

tevékenységét a művészeti ágnak megfelelően a napi aktualitások és az egységes 

nevelési eljárások megvalósítása tekintetében. 

 Elősegíti az intézmény szakmai feltételeinek összehangolását, gondoskodik az 

információ áramlás folyamatosságáról és naprakészségéről a szakmai munka 

kapcsán. 

 Munkatervet készít, melynek alapján rendszeresen látogatja az abban foglalt 

eseményeket,, közvetlen szakmai kapcsolatot tart a tanszakvezetővel.  

 Összehangolja a tanszakvezetők munkáját, tőlük információkat kér, illetve 

munkájuk ellátásához szakmai tanácsot nyújt.  

 Félévente beszámol az intézményegységben folyó művészeti munka tapasztalatiról, 

a tanszakvezetők munkájáról.  

 Javaslatot tesz a szakmai-pedagógiai programok kidolgozására, megvalósítására. 

 Figyelemmel kíséri művészeti szempontból az iskola személyi és tárgyi feltételeinek 

alakulását, kezdeményezi az e téren szükséges fejlesztést, változást. 

 Részt vesz a Belső Ellenőrzési Csoport munkájában, szakmai szempontból 

közreműködik a követelményrendszernek megfelelően az adott művészeti ág 

szakmai értékelésében.  

 Elősegíti és közreműködik a zenei tanárok által végzett pedagógus munka 

értékelésében. 

 Közreműködik a vizsgák koordinálásában, szükség esetén annak lebonyolításában, 

szervezésében. 

 Szervezi és részt vesz a tanszakvezetők intézményi szintű megbeszéléseit, 

tapasztalat cseréit. 

 Összefogja és előkészíti a művészeti ágnak megfelelő szakmai átképzéseket, 

továbbképzéseket, ezzel kapcsolatban javaslatot készít. 

 Elkészíti és előterjeszti a szakmai konzultációk napirendjét. 

 Koordinálja az oktatási segédanyagok tervezését, összeállítását, részt vesz a 

megvalósításban. 

 Módszertani ajánlásokat tesz a szakmai munka továbbfejlesztése érdekében. 

 Felméri a tanszakvezetők közreműködésével az úgynevezett belső pedagógusképzés  

igényeit, erre vonatkozóan szakmai tervet készít, melyet az iskolavezetés elé tár. 
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 Figyelemmel kíséri a szakfolyóiratokban megjelenő írásokat, műveket, melyekről 

tájékoztatást nyújt. 

 Összefogja az intézményegység gáláinak szervezését, részt vesz az erre vonatkozó 

szakmai, felügyeleti munkában és közreműködik a lebonyolításban. 

 Koordinálja a tanulók nyári fellépéseinek és táborainak szervezését. 

 Kapcsolatot tart a művészeti ágnak megfelelő más művészekkel, szakemberekkel. 

 Figyelemmel kíséri a szakmai pályázatokat, valamint részt vesz az egyes pályázatok 

kimunkálásában. 

 Ellátja a pedagógus munkaköréből fakadó nevelési-oktatói munkát. 

 

Minden más esetben az intézményvezető utasításai szerint jár el, illetve ellátja mindazon 

feladatokat, melyeket jogszabály, vagy az SZMSZ feladat-  és hatáskörébe utal. 

 

 
 

Sajószöged, 20….év. ………hónap …..nap 

       ____________________________ 

         intézményvezető 

      

A fenti munkaköri leírást megismertem és 1 példányt átvettem. 
 

       ……………………………………… 

         aláírás 

 

 

D.) PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Munkahelye: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  

                      Iskola / Muhi Tagiskolája 

Székhelye:    3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. 

1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 

A szaktanár neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcíme: 

Végzettsége:  

Munkaköre / Beosztása: általános iskolai tanár 

Munkáltatója: intézményvezető 

Munkahelyi felettese: intézményvezető helyettes 

 

A munkakör célja: 

 

Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott 

rendben. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában.  
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Alapvető felelősségek és feladatok: 

 

A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját, melynek alapjait a Nemzeti 

Köznevelésről 2011. évi CXC. törvény 62.§ - a, az iskolai SZMSZ, pedagógiai program és 

munkaterv határozzák meg. 

Nevelő-oktatómunkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek 

és a taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a szaktárgyában 

rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek közül az iskola pedagógiai koncepciója 

alapján, a tanuló adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet. 

 

- Év elején a helyi tantervet és követelményeket valamint az előző évi mérések 

eredményét figyelembe vevő, a képességek fejlesztését célzó tematikus 

tervet/tanmenetet készít. 

- Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat 

szakszerűen és pontosan megtartja. 

- Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket 

optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

- Az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó 

gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet. 

- A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola 

lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához. 

- Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló eszközöket. 

- Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, 

megőrzéséről, a szertár rendjéről és öntevékenyen részt vállal az eszköz-állomány 

fejlesztésében. 

- Az iskola pedagógiai programjában meghatározott – szaktárgyával kapcsolatos – 

szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal. 

- A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 

érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan 

értékeli a tanulók munkáját. 

- Részt vesz a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezi 

magát. Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket. 

- Hivatásához méltó magatartást tanúsít és megőrzi a hivatali titkot. 

- Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát, pontosan 

vezeti az osztálynaplót, a tanulók érdemjegyeit beírja vagy beíratja az ellenőrző 

könyvükbe, megírja a javító- és az osztályozó-vizsga jegyzőkönyveit. 

- Egyéni fogadóórát tart. A szülőkkel való találkozási alkalmakkor tájékoztat a 

tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek 

fejlődésében felmerülő problémákat.  

- A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a testületi értekezleteken, 

megbeszéléseken, joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 
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- Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen. 

- Megbízás alapján részt vesz a tanulók tanszerellátásában (tankönyvosztás), 

meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyában használatos írószer és egyéb 

taneszköz-szükségletet. 

- Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg 

a foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a 

helyettesítés szakszerűségéhez. 

- Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja 

kollégáival önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi értékelés 

helyi elveit. Részt vesz a helyi tantervek kidolgozásában, a munkaközösség vezető 

felkérésére továbbképzési célú előadást tart.  

- Szaktárgya tanításával egyidőben minden pedagógus kötelessége a tanulók 

személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció 

mentén való fejlesztése, a pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend 

következetes képviselete. Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek 

előmozdítása érdekében együttműködik kollégáival. 

- Gondoskodik a tanítási óra védelméről. A tanítási órára csak annak megkezdése 

előtt, az igazgató engedélyével, vagy annak jelenlétében léphet be bárki is. 

- Iskolai dokumentumokba külső szerv, szervezet vagy intézmény részére csak az 

intézményvezető engedélyével adhat betekintést. 

- Elvégzi a tanulók időszakos és előzetes tűz- és munkavédelmi oktatását. Felelős az 

irányítása és felügyelete alá tartózó helyiségek tűz- és munkavédelmi helyzetéért, a 

tűz és munkavédelmi szabályok betartásáért és betartatásáért. Irányítja a 

felügyeletére bízott tanulók kimenekítését tűz esetén. 

 

A teljesítményértékelés módszere: 

 

o az iskolavezetés óralátogatásai; 

o a BECS minősítése alapján; 

o a tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok eredményei, országos 

mérések, vizsga- és versenyeredményei; 

o egyéni minősítési eljárás a munkaközösség vezető, illetve az iskolavezetés 

által megadott szempontok alapján írásban vagy szóban. 

 

 

Osztályfőnöki feladatok ellátása esetén: 

 

- Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékokkal díjazható 

feladatokat (pl.: szakmai munkaközösség vezetője, diákönkormányzat vezetője, 

osztályfőnöki feladat, tankönyvfelelős). 

- Az intézményvezető utasítása szerint vezeti a munkaidő nyilvántartást, s a 

vonatkozó jogszabályok szerint szükség esetén helyettesítést végez. 
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- Törekszik a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődésének, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítására, és azok betartatására. 

- A gyermekeket, tanulókat egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek 

megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, 

egészséges életmódra, hazaszeretetre neveli. 

- A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az 

iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről. 

- A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtesz 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi 

előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és 

elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek – bevonásával. 

 

Minden más esetben az igazgató utasításai szerint jár el, illetve ellátja mindazon 

feladatokat, melyeket jogszabály, vagy az SZMSZ feladat- és hatáskörébe utal. 

 

Sajószöged, 20…..év. …………..hónap  ….nap. 

      

      _________________________________ 

       intézményvezető 

 

A fenti munkaköri leírást megismertem és 1 példányt átvettem. 

       ……………………………………… 

         aláírás 

 

 

E.)  ISKOLATITKÁR 

 

Munkahelye: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

    Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. 

1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 

     

Név: 

    Születési hely, idő: 

    Lakcíme: 

Végzettsége:  

Munkaköre/Beosztása: iskolatitkár 
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Munkavégzésének ideje: minden munkanap 7:30 – 16 00 –ig (30 perc ebédszünet) 

Szakmai munkáltatója : intézményvezető 

Munkahelyi felettese: intézményvezető - helyettes 

 

A munkakör célja: 

 

Az intézmény szervezeti-működési szabályzatában meghatározott adminisztrációs 

feladatok felelős végrehajtása. 

 

 

 

Feladatai: 

 

- A szülők, pedagógusok, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik elintézése, 

vagy az ügyben feladattal, határkörrel rendelkező személyhez juttatása. Minden 

intézkedéséről tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 

 

- A hivatali adminisztráció ellátása.  

 

- Bonyolítja az iskola levelezését, elvégzi az iktatást, az iratkezelési szabályoknak 

megfelelően kezeli az ügyiratokat.  

- Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségek teljesítését. 

- Rendszerezi, az újonnan megjelenő, az iskolára vonatkozó törvényeket, 

rendeleteket, vezetői utasításokat, nevelőtestületi határozatokat. 

- Rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról az 

intézményvezető –helyettes irányítása mellett gondoskodik. 

- A hivatalos üzeneteket, körtelefonok, kör –e-mail -ek tartalmát továbbítja. 

- Szükség esetén gépel és sokszorosít. 

- Közreműködik a munkáltatói adminisztráció elkészítésében: 

 

 

- A tanulókkal kapcsolatos adminisztráció területén: 

 

- Lebonyolítja a tanév közben érkező és távozó tanulókkal kapcsolatos adminisztratív 

teendőket. 

- Vezeti a KIR rendszer tanulói nyilvántartását, naprakészen elvégzi az érkező és 

távozó tanulók ki – és bejelentéseit. 

- Beiratkozásnál kezeli a tanuló személyes adatait. 

- Tájékoztatást nyújt a szülők részére a tanulói diákigazolványok megrendeléséhez. 

- Közreműködik a tanulók továbbtanulási nyomtatványainak kitöltésében. 

- Előkészíti a határozatokat, tájékoztatókat. Vezeti a Határozatok könyvét. 

- Elektronikus adminisztrátori feladatot lát el. 

- Végzi az 1. osztályos tanulók beírását, a tanulók iskoláztatásával kapcsolatos 

adminisztrációt 

- az igazolatlan mulasztások miatti felszólításokat és feljelentéseket nyilvántartja 

- Felelős a bizonyítványok és törzslapok gondos raktározásáért. 

- Közreműködik a bizonyítványmásodlatok kiadásánál. 

- Az intézményvezető utasítására bizonyítvány-másolatot készít. 
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- Esetenként az intézményvezető utasítására vezeti az értekezletek, tanügyi és egyéb 

hivatalos megbeszélések jegyzőkönyveit. 

 

 

Minden más esetben az intézményvezető utasításai szerint jár el, illetve ellátja mindazon 

feladatokat, melyeket jogszabály,  vagy az SZMSZ feladat-  és hatáskörébe utal. 

 

Sajószöged, 20.… év, …………….hónap. …..nap 

       __________________________________ 

        intézményvezető 

 

A fenti munkaköri leírást megismertem, és 1 példányt átvettem. 

 

       ……………………………………… 

                 aláírás 

 

 

F.) RENDSZERGAZDA 

 

Munkahelye: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. 

1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 

Végzettsége:  

Munkaköre/Beosztása: gazdasági ügyintéző 

Munkáltatója :  

 

Munkahelyi felettese: intézményvezető 

Munkavégzésének ideje: minden munkanap 7:30 – 16:00 –ig (30 perc ebédszünet) 

 

Feladata: 

 

 

- Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint 

beépíti a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

- A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver-és szoftverpiac fejlődését, 

javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre 

- Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 

felmérésével, kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

- Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a 

rendezőszekrényekhez, szerver helyiségbe és a számítástechnika termekbe bejutás 
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lehetősége, különösen indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A 

munkaidőn kívül végzett munkát naplóba kell jegyeznie 

- Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés 

terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a 

szoftverekben okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez 

mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését 

- Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat 

–ha javítása külső szakembert igényel –jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére 

bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. 

- Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát. 

- Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval. 

- Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, 

rendszerösszeomlás) az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik 

a hiba elhárításának megkezdéséről. 

- Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye 

kideríthető, javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

- Rendszeres időközönként köteles beszámolni az intézményvezetőnek vagy az 

helyettesnek a számítástechnikai terem és berendezések állapotáról, állagáról. 

- Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére 

- Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori 

állapothoz igazítja. 

- Új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a felhasználói jogokat 

karbantartja. 

- Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági 

beállításaira. 

 

 

Minden más esetben az intézményvezető utasításai szerint jár el, illetve ellátja mindazon 

feladatokat, melyeket jogszabály,  vagy az SZMSZ feladat-  és hatáskörébe utal. 

 

Sajószöged, 20.… év, …………….hónap. …..nap 

 

      __________________________________ 

       intézményvezető 

 

A fenti munkaköri leírást megismertem, és 1 példányt átvettem. 

            

             ……………………………………… 

                                    aláírás 
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G.) TAKARÍTÓ 

 

 

Munkahelye: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola/Muhi Tagiskolája 

 

Székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 20, 

1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 

 

Név: 

Szül. hely idő: 

Lakcím: 

Végzettsége: Legalább 8 általános iskola  

Munkaköre/Beosztása: takarító 

Közvetlen felettese : gazdasági ügyintéző 

Szakmai munkáltatója : intézményvezető 

Munkahelyi felettese: intézményvezető helyettes 

 

A munkakör célja: 

 

Az iskola épületének, termeinek és berendezéseinek folyamatos tisztántartása. 

 

A takarító feladatai: 

Naponta: 

- A tantermek, a nevelői szoba, az igazgatói iroda, a számítástechnika-, a felzárkóztató 

terem és a könyvtár takarítása (söprés, portörlés, szőnyegek portalanítása, felmosás). 

- A folyosók váltott vizes felmosása. 

- A folyosón elhelyezett virágok gondozása. 

- A padok, asztalok lemosása (szükség szerint). 

- A szemetes edények kiürítése, szükség esetén fertőtlenítése. 

- A vécékben fertőtlenítő lemosást végez, illetve ügyel arra, hogy WC-papír, szappan 

mindig legyen minden mellékhelyiségben. Naponta tiszta törölközőt helyez ki 

minden mosdóba. 

- A mosdók kimosása, tükrök, csempézett felületek tisztítása. 

- Az iskola előtti járdát, lépcsőket rendben tartja, szükség szerint lesöpri, 

gyomtalanítja, télen a járdán hó eltakarítást, csúszásmentesítést végez. 

Napi munkája végeztével köteles meggyőződni, hogy az ablakok, erkélyajtók, irodák, 

szertárak, számítógépterem és a könyvtár zárva vannak-e, ezután az épületet lezárni, a 

kulcsokat őrizni. Azokat csak az igazgató vagy a helyettese engedélyével adhatja ki. 

 

Hetenként: 

 

- a padok és asztalok lemosása, a padok belsejének kimosása, 

- pókhálózás minden helyiségben, 
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- a szőnyegek kiporszívózása az irodákban, 

- a törölközők, konyharuhák kimosása, 

- a szemetes edények fertőtlenítése, 

- a cserepes virágok portalanítása, 

- az ajtók lemosása. 

Havonként: 

 

- szekrények, radiátorok lemosása, 

- a tisztítószerek, munkájához szükséges fogyóeszközök beszerzése (a gazdasági 

ügyintézővel történő megbeszélés szerint), 

- parkettafényezés a tantermekben és irodákban, 

- ablaktisztítás. 

 

Évente: 

 

- minden szünetben (téli, tavaszi, nyári) nagytakarítás. A nagytakarítás fogalmába 

tartozik: függönymosás, ajtók, ablakok, bútorzat, felszerelés lemosása, padlózat 

felmosása, fényezése, 

- nyári szünet alatt szabadságon kívül a virágok öntözése, 

- tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges tantermek kitakarítása. 

 

Szükséges rendszerességgel: 

 

Az udvaron elhelyezett szeméttárolók kiüríttetése. 

 

Anyagi felelősség: 

 

- Munkaideje, munkavégzése alatt gondosan ügyel a bútorok, edények, egyéb 

berendezések épségére, ezekért anyagi felelősséget vállal. Az iskolaépülettel és a 

felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos rendellenességeket köteles közvetlen 

felettesének jelenteni. 

- Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a 

munkavédelmi szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel 

tartozik. 

 

 

Minden más esetben a gazdaságvezető utasításai szerint jár el, illetve ellátja mindazon 

feladatokat, melyeket jogszabály,  vagy az SZMSZ feladat-  és hatáskörébe utal. 
 

 

Sajószöged, 20….év ………..hónap…..nap 

 

       _________________________________ 

        intézményvezető 

 

 

A fenti munkaköri leírást megismertem és 1 példányt átvettem. 
 

                  ……………………………………… 

         aláírás 
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H.) KARBANTARTÓ 

 

Munkahelye:                             

Székhelye:                            
1.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú  

                            Művészeti Iskola Muhi Telephely 

Címe: 3552 Muhi, Rákóczi út 24. 

2.) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hejőbábai Telephelye 

Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15. 

 

Szükséges végzettség:             ………… szakmunkás bizonyítvány 

Végzettsége:  

Munkaköre:                              technikai dolgozó 

Beosztása: Karbantartó 

Munkáltató :                                    

Közvetlen munkahelyi felettese:    

Helyettesítése:                                  

 

A munkakör célja: 

Az iskola és a  tagiskola területén felmerülő technikai jellegű problémák megoldása, ellátása. 

Ebbe beletartozik az elektromos balesetveszély elhárítása, kisebb jellegű, szakipari ismeretet 

igénylő javítások (festés, burkolat javítása, asztalosmunkák elvégzése, padlószőnyeg 

leragasztása, lakatosmunkák elvégzése, zárak cseréje, stb.) 

 

Feladatai: 

Az oktatásban használatos technikai eszközök folyamatos karbantartása, a házilag javítható 

elektromos és mechanikus berendezések állagának óvása, állapotának ellenőrzése, nem 

javíthatóság esetén szakszervizhez juttatása. Teljes javíthatatlanság esetén javaslatot tesz ezen 

eszközök elkülönítéséről, mielőbbi selejtezéséről. 

A szaktanárok munkájának segítése, egyszerűbb eszközök, házilag barkácsolható tárgyak 

előállítása. Kihelyezett szekrényekre lakatpántok szerelése, az oktatáshoz használatos 

segédanyagok biztosítása.  

A tagiskola területén felmerülő álló és fogyóeszközök kiszállítása a különböző telephelyekre, 

segítség nyújtás a tanárok eszközeinek szállításában. 

Téli hónapokban a központi épületek elől a hó eltakarításáról gondoskodik. 

 

 

Alkalmi feladatok:   

Kiállítások és rendezvények szervezésénél a technikai problémák megoldása: díszletek, képek, 

kiállítási tárgyak eszközök rögzítése, elhelyezése, segítség nyújtás a szaktanárok irányításával 

a szakmai tervek megvalósításában, rendezvénytervi elképzelések kivitelezésében.  

Esetleges irodai költözéseknél, vagy új telephelyek berendezésénél fizikális és technikai 

segítségnyújtás. Lapra-szerelt bútorok összeállítása. 

Dekoráció felfúrása, bonyolultabb megoldást igénylő technikai problémák megoldása.  

 

 

 

 

 

klik029078001/00322-1/2021klik029078001/00322-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



Szervezeti és Működési Szabályzat 

Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

70 

Záradék 

 

- A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 

teljesíteni, melyek jellegüknél fogva a tevékenységi körébe tartoznak, vagy 

ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell bízzák.  

- Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, a 

munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete.  

- Ellátja mindazon feladatokat és hatásköröket, amelyeket az SZMSZ a feladat- és 

hatáskörébe utal. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem és betartásáért felelősséget vállalok.  

 

Sajószöged, 20... év ……… hó …………nap. 

 

       ……………………………………… 

                   munkavállaló aláírása 

    

A munkaköri leírást kiadta:     ………………………………….. 

              munkáltató  
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