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1. Általános rendelkezések 
 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 

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 

 2013. évi CCXXXII. törvény nemzeti köznevelés tankönyvellátásról 

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

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

rendjéről 

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

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

 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

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

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

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

működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

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

tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony 

kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

1.3. A szervezeti és működési hatálya 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékleteinek megismerése és betartatása az 

intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és 

működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik 

kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg 

igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A szülőt vagy más, nem az iskolában 

dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban 

foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell 

értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. 

 

1.4. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete, a szülői munkaközösség, és a 

diákönkormányzat fogadja el, az intézményvezető hagyja jóvá. A szervezeti és működési 

szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel 

egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. 
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2. Az intézmény jellemzői 
 

2.1. Az intézmény fő adatai 

Az intézmény  

 neve :    Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 

 OM azonosítója: 032451 

 tanker. azonosítója: 129001 

 székhelye:   2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. 

 címe:    2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. 

 telefonja:   +36/26-375-168 

 e-mail címe:  dozsagyisi@gmail.com 

 honlapja:   www.dozsasuli.hu 

Az intézmény fenntartója és működtetője:  

 neve:   Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

    Pilisvörösvári Tankerület 

 székhelye:  1051 Budapets, Nádor utca 32. 

 címe:   2085 Pilisvörösvár, Fő utca 104. 

 adószáma:  15799658-2-41 

 

2.2. Az intézmény működési köre 

Pilisjászfalu község közigazgatási területe. Az intézmény a környező településekről történő 

beiratkozást is befogadhatja, amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos 

ellátását nem veszélyezteti, ill. osztálybontást nem tesz szükségessé. 

 

2.3. Az intézmény alaptevékenységei 

A 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény alapján az iskolában az általános 

műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. Az intézmény nevelési-oktatási 

tevékenységét a nemzeti köznevelési törvény előírásai, az intézményi pedagógiai program és 

a helyi tanterv alapján végzi.  

A szervezet által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkció kóddal: 

 

091211  Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

092111  Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8.. évfolyamon 

091212  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

092112  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

 

Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program szerint működik. A tankerület 

a Nemzeti alaptanterv, valamint a kerettantervek alapján elkészített helyi tantervek és 

módosított pedagógiai programok megvalósításához elfogadott órakeretet, illetve 

órakedvezményeket biztosítja.  

 

2.4. Feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola alaptevékenységének ellátásához szükséges 

pénzeszközök biztosításáról a fenntartó gondoskodik a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ belső szabályzatai szerint. 
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2.5. Az intézmény bélyegzője és annak használatára jogosultak 

Aláírásra joga az intézmény vezetőjének van. 

A bélyegzők használatára jogosultak: 

 igazgató: minden tekintetben 

 igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, iskolatitkár: felelősségi körükbe tartozó 

esetekben 

 osztályfőnökök, pedagógusok: egyedi megbízás esetén. 

A közintézmény bélyegzője: 

Fejbélyegző: 

 

 

 

 

 

Körbélyegző: 

 

 

 

 

 

 

 

Díszbélyegző: 

 

 

 

 

 

 

 

Kis körbélyegző: 

 

 

 

 

 

 

2.6. Az intézményi dokumentumok és azok nyilvánossága 

Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályzók: 

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Alapító okirat  

 Pedagógiai program (PP) és Helyi tanterv (HT) 

 Házirend 

 Éves munkaterv 

 Belső szabályzatok (Igazgatói utasítások) 

Az iskola dokumentumait nyilvánosságra kell hozni. Az iskola valamennyi dokumentuma 

megtekinthető az igazgatói irodában. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend 

lényeges változásakor átadjuk. 
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Az iskola alapdokumentumai és egyéb működési dokumentumai az iskola honlapján bárki 

számára szabadon elérhetők. Címe: www.dozsaisuli.hu 

A 

nyilvánosság 

színtere: 

NYOMTA-

TÁS 

HON-

LAP 

IGAZGATÓI 

IRODA 
KIFÜGGESZTVE 

Pedagógiai 

program 
nem igen igen nem 

Helyi 

tanterv 
nem igen igen nem 

Szervezeti és 

működési 

szabályzat 

nem igen igen nem 

Házirend igen igen igen igen 

Munkaterv 
rövidítve 

igen 
igen igen nem 

 

 

2.7. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény szervezeti felépítését az alábbi szervezeti diagram ábrázolja: 

 

 

 

 

 

intézményvezető 

igazgatóhelyettes iskolatitkár 

munkaközösség 

vezetők 

karbantartó takarító 

pedagógusok 
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3. Az intézmény vezetése 
 

3.1. Az intézmény vezetője 

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a működtetővel 

kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott 

eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, 

Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület 

vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez 

igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért 

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

megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- 

és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

Képviseli az intézményt, jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében 

helyettesére átruházhatja. 

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 értékeli.  

A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 

az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

 

3.2. A kiadmányozás szabályai 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 

és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az 

intézmény vezetője írhat alá.  

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az 

intézményvezető által – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban 

– megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek.  

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell 

tartalmazniuk: 

 az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím); 

 az irat iktatószáma; 

 az ügyintéző neve; 

 az ügyintézés helye és ideje. 

A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: 

 az irat tárgya; 

 az esetleges hivatkozási szám; 

 a mellékletek száma. 

A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a 

kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a 

kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. 
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A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét 

„s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon „A kiadvány 

hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény 

körbélyegzőjével hitelesíti. 

 

3.3. A képviselet szabályai 

A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát 

meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  

Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek tekintetében 

saját döntése alapján rendelkezhet.  

Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott 

írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony 

létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. 

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 

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

és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő 

eljárásra feljogosítanak.  

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében 

 tanulói jogviszonnyal 

 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával  

 és felbontásával,  

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben. 

 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján 

 hivatalos ügyekben: települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, állami szervek, 

hatóságok és bíróság előtt, az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt, 

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során: a nevelési-oktatási 

intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai 

munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, iskolaszékkel, az 

intézményi tanáccsal. más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az 

intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, 

az intézmény belső és külső partnereivel, megyei, helyi gazdasági kamarával, az 

intézmény székhelye szerinti egyházakkal, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel; 

 sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére 

kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból 

nyilvánosságra; 

 az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából 

történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.  

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak 

szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

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

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik 

magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

 

3.4. A vezetési feladatok megvalósítása 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 

Az intézményvezető-helyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával a 

fenntartó adja. Igazgató-helyettesi megbízást a fenntartó határozatlan időre alkalmazott 

pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. 
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Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre 

kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz. Személyileg felel az igazgató által rá bízott 

feladatokért. 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató 

közvetlen irányítása mellett végzik.  

 

3.5. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe 

tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az igazgató-helyettes helyettesíti. Az igazgató 

tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós 

távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.  

Az igazgató és az igazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése 

a munkaközösség- vezetők feladata. 

A vezetők helyettesítési rendje: tartós távollétük esetén külön intézkedés ad felhatalmazást. 

Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben 

átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A 

döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek 

felhatalmazását. 

 

3.6. Az intézményvezető-helyettes 

A vezető-helyettes munkáját munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezető közvetlen 

irányítása mellett végzi. A vezető-helyettes feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörére. A 

vezető-helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásában található feladatkörökre, ezen 

túlmenően személyes felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek. A vezető-helyettes 

beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a 

belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák 

jelzésére. 

 

3.7. Az intézményvezetés feladat- és hatásköre  

Az intézményvezetőség tagjai: az igazgató, az igazgató-helyettes, a szakmai munkaközösségek 

vezetői.  

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

tevékenységét) középvezetők (munkaközösség vezetők) segítik meghatározott feladatokkal, 

jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

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

rendelkezik.  

Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak munkaköri leírásuk alapján. 

Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van közvetlen vezetőjük, kiemelkedő 

jelentőségű üggyel kapcsolatban az intézményvezető felé. A szakmai munkaközösség vezetők 

évenként egy alkalommal nyilvános beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek 

az intézmény pedagógiai munkájával kapcsolatos tárgykörben.  

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

iskolai tanács képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat 

vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató 

felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, 

meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez 

kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

Az iskola kibővített vezetőségébe tartoznak a munkaközösség-vezetőkön és a közalkalmazotti 

tanács elnökén kívül az aktuális témák felelősei, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 
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esetenként a szülői munkaközösség elnöke, a diákönkormányzat működését segítő nevelő, a 

diákönkormányzat elnöke. 

 

3.8. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

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

alábbiakat: 

 az igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott 

tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási 

kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 

 az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők számára az intézményi rendezvények 

szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel 

kapcsolatos döntés jogát, 

 az igazgatóhelyettes számára a technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének 

megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 

 

3.9. A vezetők kapcsolattartási rendje 

Az intézmény vezetője és a helyettese, a középvezetők kapcsolattartása folyamatos. 

Rendszeresen, legalább havi egy alkalommal rendes értekezletet tartanak, melyről írásban 

emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános 

munkaidőn belül bármikor összehívhat. 

Az iskolavezetőségi megbeszéléseket az intézményvezető készíti elő és vezeti.  

Az iskolavezetés tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 

feladatokat is elláthatnak. 

 

3.10. A vezetők intézményben való tartózkodása 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az intézményben tartózkodni. 

Ezért az igazgató vagy helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait 

munkanapokon 7:30-tól 16:00-ig. 

Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend 

jelöli ki az ügyleti feladatokat ellátó személyt. A vezetők benntartózkodásának rendjét 

félévente előre írásban meg kell határozni, és ezt közzé kell tenni. 

 

3.11. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

3.11.1. Az ellenőrzés feladata 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és 

jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e 

szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása 

és a teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat évente át kell 

tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és 

pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

a) az igazgatóhelyettes, 

b) a munkaközösség-vezetők, 

c) az osztályfőnökök, 

d) a pedagógusok. 

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

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

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény 
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vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való 

közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – 

ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai 

jellegűek lehetnek.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

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

meghatározó elem.  

3.11.2. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 igazolt és igazolatlan hiányzások ellenőrzése, 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

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

a) az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

b) a tanítási óra felépítése és szervezése, 

c) a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

d) a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási 

órán, 

e) az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. 

A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján 

az iskola vezetősége határozza meg. 

3.11.3. Az ellenőrzés értékelése 

● Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 

tagjaival meg kell beszélni. 

● Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával – testületi 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 

● Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanév értékelésekor az igazgató beszámol a nevelőtestület 

előtt. Az ellenőrzési tervet és a beszámolót a nevelőtestület fogadja el. 

 

4. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 
 

4.1. Az intézmény nevelőtestülete 

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

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

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

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

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

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 

 az iskolaigazgató, 

 a nevelőtestület tagjai egyharmadának, 

 az iskolaszék, az intézményi tanács, a szülői szervezet, közösség, az iskolai 

diákönkormányzat kezdeményezésére. 

A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 
Döntési jogköre: 

 a pedagógiai program elfogadása, 

 az SZMSZ elfogadása, 
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 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása, 

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása, 

 a továbbképzési program elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a házirend elfogadása, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók 

osztályozóvizsgára bocsátása, 

 a tanulók fegyelmi ügyei, 

 az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma, 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 

 a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt, 

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

 az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt, 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

4.1.1. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

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). 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

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

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

legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

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

(hitelesítő) ír alá. 

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.  

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. 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró 

értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév 

végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a 

nevelőtestület.  
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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 igazgató adhat felmentést. 

4.1.2. A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és a beszámoltatás rendje 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy a diákönkormányzatra. Az 

átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által 

meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az SZMSZ 

és a házirend elfogadására. 

A nevelőtestület egy-egy kisebb gyermekközösség (osztály, csoport) neveltségi szintjének 

elemzését és tanulmányi munkájának értékelését az adott közösség problémáinak megoldását 

az érintett közösséggel közvetlen kapcsolatban álló pedagógusokra ruházza át. Jelen feladatkör 

ellátása kapcsán az adott közösségért felelős pedagógus (osztályfőnök) hívhat össze szükség 

esetén az igazgató tudtával úgynevezett nevelői mikroértekezletet. 

A nevelői mikro értekezleten csak az adott közösséggel közvetlen kapcsolatban álló 

pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. A nevelőtestület felé való beszámolási 

kötelezettség a gyermekközösségért felelős pedagógusra hárul a nevelőtestületi értekezletek 

időpontjában. 

A nevelőtestület a köznevelési törvényben meghatározott jogköréből a szakmai 

munkaközösségre ruházza át az alábbi jogköreit: 

 a gyakornok és a pedagógus munkakörben dolgozó, új munkavállaló munkájának 

véleményezése, 

 a pedagógiai program megvalósításához szükséges tantervek, taneszközök, tankönyvek 

kiválasztása, 

 a munkaközösségbe tartozó tagok továbbképzéséhez, átképzéséhez, tanulmányi 

szerződéskötéséhez javaslattétel, 

 helyi szakmai, módszertani programok összeállítása. 

A nevelőtestület - feladat- és jogkörének részleges átadásával - tagjaiból fegyelmi bizottságot 

hozhat létre. A fegyelmi bizottság feladata: 

 a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, 

 az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala. 

Tagjai lehetnek:  

 az intézmény vezetője vagy helyettese; 

 az érintett tanuló osztályfőnöke; 

 egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus; 

 egy, a tanuló által felkért pedagógus; 

 a diákönkormányzat képviselője; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; 

 az érintett tanulót tanító pedagógusok. 

 

4.2. A szakmai munkaközösségek  

4.2.1. A szakmai munkaközösségek együttműködése 

 Az intézményben két munkaközösség működik: az alsó tagozatos (tagjai: tanítók, napközis 

nevelő, az alsó tagozaton tanító tanárok) és a felső tagozatos (tagjai: szakos tanárok) 

munkaközösség. 
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 A szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében és ellenőrzésében, javítja, koordinálja az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka szakmai színvonalát, minőségét. 

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

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Együttműködnek egymással a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy 

a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény 

vezetőjével. 

 A munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani 

kérdésekben. Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani 

eljárásokat; a fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt 

mondanak az emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor. 

 A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának 

segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. 

 A munkaközösség – az igazgató 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 szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetés ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei 

és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése 

céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát, pedagógiai programot, 

továbbképzési programot, a tanulmányok alatti vizsga részeit és feladatait, az 

intézményvezetői pályázatot, az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való 

beosztását, az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati 

és más felszereléseket. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

4.2.2. A szakmai munkaközösségek részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt 

közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a 

szakmai munka alábbi területeire:  

 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 pályázatok, tanulmányi, kulturális, és sportversenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,  

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések 

 szakmai gyakorlatát végző főiskolai hallgató és a pályakezdő pedagógusok munkájának 

koordinálása, segítése 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi, a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő, a sajátos 

nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló 

feladatokban történő közreműködés 
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 segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 

4.2.3. A szakmai munkaközösség-vezető joga és feladata 

 A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

 Összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő 

értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról. 

 Szervezi, irányítja, koordinálja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai 

és pedagógiai munkáját, rögzíti eredményeit. 

 Biztosítja az információáramlást a vezetés és a pedagógusok között. 

 Az igazgató által kijelölt időpontban, legalább félévi gyakorisággal munkaközösség-vezető 

társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és 

tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 

 A szakmai munkaközösség vezetők évenként egy alkalommal nyilvános beszámolási 

kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek az intézmény pedagógiai munkájával kapcsolatos 

tárgykörben. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

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

véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

 

5. Az intézményi közösségek 
 

5.1. Az iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

5.2. A munkavállalói közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői munkaközösség, 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

 

5.3. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetés döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. 
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Az alkalmi munkacsoportok tagjait és vezetőjét - a nevelőtestület véleményét kikérve - az 

igazgató bízza meg (minőségbiztosítási csoport, kulturális csoport, művészeti csoport, 

viselkedéskultúra csoport, tehetséggondozó csoport, fegyelmi bizottság stb.). 

A csoport vezetője feladata ellátásáról a munkaértekezleteken számol be a nevelőtestület előtt. 

 

5.4. A szülői munkaközösség 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 

szervezet működik. Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a 

továbbiakban: SzMK). Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei 

alkotják. A szülői munkaközösség tagjai osztályonként 2-2 választott szülő. A szülői 

munkaközösség tagjainak köréből elnököt választ. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül 

az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, 

véleményeiket, javaslataikat a választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el 

az iskolavezetéshez. 

A szülői munkaközösség feladatai ellátásához, az iskola vezetőjével történt előzetes 

egyeztetés után térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit. A szülői munkaközösség 

akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A szülői munkaközösséget az iskola igazgatójának tanévenként legalább 1 alkalommal össze kell 

hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. 

5.4.1. A szülői munkaközösség döntési jogköre 

 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 segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási  módjának 

megállapítása. 

A SzMK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzMK véleményének a 

jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

5.4.2. A szülői munkaközösség véleményezési jogköre 

 az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál; 

 az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési programmal 

kapcsolatosan; 

 az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben; 

 a pedagógiai programmal, házirenddel, szervezeti és működési szabályzattal, éves 

munkatervvel kapcsolatban. 

 

5.5. Az intézményi tanács 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit.  

 

5.6. A diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. Az 1-8. 

osztályok részvételével működik, osztályonként két küldöttel, akik az iskola tanulóinak 

képviseletét látják el.  

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. A 

diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 

ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a 
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nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül 

nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a 

nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. A diákönkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatát az intézmény belső működésének szabályai között kell őrizni. 

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 igazgató bíz meg határozott, legfeljebb 

ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben 

meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 

15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését. A 

diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel 

való egyeztetés után szabadon használhatja.  

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

a) saját működéséről, 

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

c) hatáskörei gyakorlásáról, 

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről, valamint 

f) amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül 

működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, 

munkatársainak megbízásáról. 

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét - az Nkt. 48. § (4) bekezdésben 

meghatározottakon túl - 

a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

ki kell kérni. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 

meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább 

tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

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. 

Javaslattevő joga van: 

a) a diákok jogait és kötelességeit érintő kérdésekben. 

 

5.7 Az osztályközösségek 

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

csoportja. Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint tanuló diákok 
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közössége, melynek élén az igazgató által megbízott osztályfőnök áll, aki munkáját 

munkaköri leírás alapján végzi. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben 

meghatározott.  

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 – a munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg minden 

tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök 

jogosult – az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására – az osztályban tanító 

pedagógusok értekezletét összehívni, melyen az osztályban tanítóknak jelen kell lenniük. 

 

5.8. Ökocsoport 

Az ökocsoportnak tagjai – osztályonként 2-3 tanuló, tanárok, technikai dolgozók – segítik és 

koordinálják az iskola környezetvédelmi nevelőmunkáját. Éves munkatervüket a 

diákönkormányzattal és a szülői munkaközösséggel egyeztetve állítják össze. Az aktuális 

programokat meghirdetik iskolatársaik körében.  

 

5.9. Napközis (tanulószobás) csoport 

A tanórák után a tanulásra és a délutáni szabadidő szervezett eltöltésére a 4 – 8. osztályos 

gyerekekből szervezett csoport.  

 

5.10. Tanórán kívüli foglalkozásokra alakult csoportok 

Azonos tevékenységet végzők közössége, melyeket foglalkozásvezető pedagógusok 

gondoznak. 

Ilyen csoportok lehetnek: 

 Szakkör: természetbarát, dráma, kézműves, informatika, 

 Hittan, 

 Korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

 Sportkör, 

 Énekkar, 

 Egyéb tanulási tevékenységre szerveződő, időszakos csoport (pl. versenyekre, felvételire 

való felkészítés). 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a törvényi órakeretek betartásával, a tantárgyfelosztásban 

tervezzük meg. 

 

6. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje 
 

6.1. Az intézmény-vezető és az alkalmazottak kapcsolattartása 

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

közösségi képviselők segítségével - az igazgató fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres 

formái: különböző értekezletek, fórumok, intézményi gyűlések, nyílt napok, fogadóórák. 

A kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az intézmény éves munkaterve 

tartalmazza, melyeket jól látható faliújságon ki kell függeszteni. A kapcsolattartás helyszíneit 

valamennyi esetben az intézmény biztosítja. Az iskolavezetőség az aktuális feladatokról a 

tanáriban elhelyezett hirdetőasztalon, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a 

nevelőket. A vezetőségi értekezleten elhangzottakról a munkaközösség-vezetők tájékoztatják 

a munkaközösségük tagjait. 
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Az alkalmazottak kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

vagy munkaközösség–vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az 

iskolavezetés tagjaival. 

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

jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 

alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

6.2. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt 

közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a 

szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetés ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli 

ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

6.3. Kapcsolattartás a szülőkkel, szülői munkaközösséggel 

Az iskolai szülői munkaközösség választmányát az iskola igazgatója tanévenként legalább 

egy alkalommal összehívja a munkatervben rögzített időpontban, és itt tájékoztatást ad az 

iskola feladatairól, tevékenységéről. Az iskolai szülői munkaközösség elnöke közvetlenül az 

iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Az osztályok szülői közösségei kérdéseiket, 

véleményeiket, javaslataikat a választott szülői munkaközösségi tag, vagy az osztályfőnök 

segítségével juttatják el a szülői munkaközösség vezetőjéhez és az iskola vezetőségéhez. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, vagy a 

választott képviselőik útján folyamatosan közölhetik az iskola igazgatójával, 

nevelőtestületével. 

A szülői munkaközösség képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi 

pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői munkaközösségnek egyetértési vagy 

véleményezési jogosultsága van. 

Ha a szülői munkaközösség az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben 

véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a 

nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és javaslat előterjesztéséről az igazgató 

gondoskodik. 

A munkaközösség véleményét a Köznevelési törvényben megadott jogszabályok alapján az 

igazgató kéri meg. 

Az osztályfőnökök az évi három osztályszülői értekezleten, a fogadóórákon, valamint a 

tanulók által vezetett tájékoztató és üzenő füzeten keresztül tájékoztatják a szülőket. 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

 Szülői értekezlet: Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola 

tanévenként legalább három szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák 

megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség vezetője 

rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat 

össze.  

 Családlátogatások, szükség esetén a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együtt; 



23 

 

 Fogadóórák: Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt 

időpontban – legalább két alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 

perc. Ha a pedagógusnak nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra 

időtartama az igazgató döntése alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható. 

     A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv határozza meg. 

 Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni 

gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy 

elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

 Nyílt napok: Az intézmény évente legalább két nyílt napot tart, amikor a szülők, illetve a 

meghívott vendégek részt vehetnek tanítási órákon, foglalkozásokon. A nyílt napok 

időpontját az intézmény adott tanévre szóló munkaterve rögzíti. A nyílt napok időpontjáról 

írásban kell tájékoztatni a szülőket: a diákok üzenő füzetében, az intézményben elhelyezett 

hirdetményben, az intézmény honlapján. 

 Írásbeli tájékoztatók a tájékoztató és az üzenő füzetben: A pedagógusok kötelesek a 

tanulókra vonatkozó minden értékelést, érdemjegyet, írásos bejegyzést az osztálynaplón 

kívül a tanuló ellenőrző könyvében is feltüntetni / bejegyeztetni. 1-3. osztályban a dátumot, 

az értékelés tárgyát, az értékelést is a pedagógus jegyzi be és ellátja kézjeggyel, 4-8. 

osztályig a pedagógusnak már csak a bejegyzések aláírása a feladata. Az osztályfőnök 

havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző könyv érdemjegyeinek azonosságát, 

pótolja az ellenőrzőben az esetlegesen hiányzó érdemjegyeket. Félévkor félévi értékelés, év 

végén bizonyítvány formájában, írásban tájékoztatjuk a szülőket gyermekük tanulmányi 

eredményéről. 

Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és 

más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az 

esemény előtt. 

 

6.4. Kapcsolattartás a diákokkal, a diákönkormányzattal  

Az iskola egészének az életéről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról az igazgató 

a nevelők útján, ill. fontos és sürgős esetekben közvetlenül tájékoztatja a tanulókat (honlap, 

iskolagyűlés, hirdetés). 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a 

diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

Az osztályfőnöki órákon a diákönkormányzati véleményekről a diákönkormányzat-vezetők 

vagy ökocsoport-vezetők tájékoztatják a tanulókat. 

A tanulót egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan szóban és írásban tájékoztatják. 

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

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz, vagy a szülői szervezethez fordulhatnak. Kérdéseiket, véleményüket, 

javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján 

közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel, vagy a szülői szervezettel. 

● A jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének a 

megszerzéséről az igazgató gondoskodik a diákönkormányzatot segítő tanár bevonásával. 

● Legalább 15 nappal előbb átadja az előterjesztést, amelyet a diákönkormányzatot segítő 

tanár vitat meg a tanulókkal DÖK ülés keretében, amelyen elkészítik a véleményezést. 

● Az igazgató a véleményezésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a 

diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. 

● A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzat 

működését segítő tanár képviseli. 

● A nevelőtestület értekezleteire a választott diákképviselő is meghívható. 
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● Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár 

támogatásával – az igazgatóhoz, a szűkebb közösséget érintő ügyekben munkaközösség-

vezetőhöz fordulhat. 

A diákönkormányzat működéséhez az iskola egy kijelölt helyiséget térítésmentesen biztosít. 

Az iskola más helyiségeinek a használatához az igazgatóhelyettessel előzetes egyeztet és az 

iskola vezetőjének engedélye szükséges.  

A diákközgyűlés 

A diákközgyűlés az iskola tanulóközösségének legmagasabb tájékoztató fóruma. A 

diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 

helyi rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 

Tanévenként legalább egy alkalommal kell összehívni. A diákközgyűlés nyilvános, azon minden 

tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzat működését segítő 

nevelő, valamint a diákönkormányzat elnöke beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt 

időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az 

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

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket 

intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik 

megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. 

Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható a DÖK működését segítő nevelő vagy az iskola 

igazgatójának kezdeményezésére. 

Írásbeli értesítés 

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

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

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot 

nem adunk.  

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. 

 

6.5. Kapcsolattartás az iskolai sportkörrel 

Az iskolai sportkör a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a 

mozgás, a sport megszerettetésére alakult meg. Iskolánk tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri 

foglalkozásokon, versenyeken való részvételre. 

Az iskolai diáksportkör munkáját a testnevelő tanár segíti. Foglalkozásait (sportágak, 

tevékenységi formák, sportköri csoportok) a sportkör munkatervében kell meghatározni, 

pontos idejét tanévenként az iskolai tantárgyfelosztás tartalmazza. 

Az iskola és sportkör vezetője közötti kapcsolattartás alapja az iskolai sportkör munkaterve, 

amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok 

megoldásához figyelembe veszi a sportkör munkatervét, biztosítja a szükséges erőforrásokat 

és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. Ezen túl az igazgató és a sportkör vezetője a 

tanév során folyamatos kapcsolat tart a sportköri foglalkozások minél magasabb színvonalú 

megvalósítása érdekében. 

 

7. A külső kapcsolatok rendje és formája 
Az iskolát körülvevő környezeti, társadalmi, szakmai közösségekkel való kapcsolatunk 

hozzájárul az iskola feladatainak teljesítéséhez, a gyermekek egészségügyi, szociális, 
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gyermekvédelmi ellátásához, továbbtanulási irányaik megválasztásához, a pedagógusok 

szakmai tapasztalatainak gazdagításához. 

A kapcsolattartás módjai: értekezletek, szakmai előadásokon, konferencián való részvétel, 

módszertani bemutatók, közös ünnepségek, intézményi rendezvények látogatása, hivatalos 

ügyintézés. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 

7.1. A pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai szakmai szolgáltatók 

A pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények a nevelési-

oktatási intézmény partnerintézményei. 

A kapcsolattartás módjai:  

 együttműködési megállapodás alapján  

 informális megbeszélés, megegyezés szerint 

 az intézmény munkatervében rögzítettek alapján  

A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű, valamint 

tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók magas színvonalú 

és eredményes ellátása érdekében az intézmény – az említett tanulók nevelését-oktatását, 

továbbá speciális ellátását végző pedagógusai révén – folyamatosan, az éves munkaterv és a 

szakmai munkaközösségek munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint kapcsolatot tart az 

illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal.  

A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának 

minél magasabb szintű ellátása érdekében az iskolavezetés által kialakított informális 

csatornákon és a különböző – a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által meghirdetett 

– programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más rendezvényeken 

történő részvétel útján valósul meg. 

A pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltató intézményekkel való kapcsolattartásért 

az intézményvezető a felelős, aki a nevesített partnerintézmények vonatkozásában az 

együttműködés feladatainak végzésével a nevelőtestület egyes tagjait bízza meg. 

A kapcsolattartás főbb formái: 

 az iskolavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az iskola pedagógusai a 

pedagógiai szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon, 

tanácskozásokon, műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői 

konzultációkon és más szakmai rendezvényeken; 

 a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadói, szakértői megsegítésének 

igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére; 

 vizsgálatok, kontrollvizsgálatok révén a gyermekek, tanulók részképesség-fejlődésének 

diagnosztizálása és a szükséges iskolai fejlesztésük előírása a mindennapi kapcsolattartás 

szintjét képezi a pedagógiai szakszolgálatokkal; 

 évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok 

munkatársaival az általuk foglalkoztatott gyermekekről, tanulókról; 

 esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény pedagógusai, az osztályfőnökök, a 

gyermekvédelmi felelős, és fejlesztőpedagógusok bevonásával. 

 

7.2. Fenntartó 

A Pilisvörösvári Tankerülettel a kapcsolatunk az általuk szervezett értekezleteken, 

megbeszéléseken, illetve sajátos probléma esetén megkeresésükkor realizálódik. 

Az iskola vezetője napi kapcsolatot tart fenn a tankerülettel (személyes ügyintézés, telefonos 

kapcsolat, értekezletek stb.). 

 

7.3. Óvodák 
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Iskolánk megismerésére nyílt órákon van lehetőség. A nagycsoportosoknak iskolalátogatást 

szervezünk. Az óvodásokat meghívjuk iskolánk nagyobb rendezvényeire. A Kalandozások 

Meseországban Jó gyakorlatunk keretében játékos foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a 

leendő elsősök a tanító nénikkel és az iskolával. 

Tanítóink a környékbeli óvodák szülői értekezletein bemutatják az iskolánkban folyó munkát, 

valamint játékos kézműves foglalkozást tartanak a gyerekeknek. 

 

7.4. Iskolák és középfokú intézmények 

Tanulóink képességeiknek megfelelően rendszeresen indulnak a körzeti és az országos 

versenyeken, diákpályázatokon. 

Középfokú intézményekkel való kapcsolatunk a továbbtanulás irányának megválasztásához is 

segítséget nyújt. Nyolcadikos tanulóink nyílt napokon vesznek részt. 

Visszajelzést kérünk a középiskoláktól a végzett tanulóink eredményeiről, illetve elemezzük 

azokat a KIR rendszer segítségével. 

 

7.5. Gyermekvédelmet ellátó intézmények 

A gyermekvédelmi tevékenységet az iskolavezetéssel együttműködve és az osztályfőnökök 

látják el. A belső és külső kapcsolattartás módját és formáját munkaköri leírása tartalmazza. 

Az igazgató felelős a gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb, pedagógiai eszközökkel meg 

nem szüntethető tényező megléte esetén a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a 

gyámhatósággal, anyagi veszélyeztetettség esetén területileg illetékes kormányhivatalával 

való kapcsolat felvételéért és a pedagógiai programban megfogalmazott egészségfejlesztési 

feladatok megvalósításához szükséges feltételek biztosításáért. 

Az osztályfőnökök feladata a gyermekeket veszélyeztető tényezők megismertetése a 

tanulókkal és szülőkkel, az érintett tanulók védelmét szolgáló intézkedések figyelemmel 

kísérése és a tapasztaltak megbeszélése a gyermekvédelmi felelőssel. 

Az osztályfőnökök a törvényi szabályozásoknak megfelelően kötelesek jelenteni az 

igazgatónak, amennyiben egy tanuló igazolatlanul hiányzik, hogy a további lépésekre sor 

kerüljön. 

 

7.6. DIAK Alapítvány 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítésére 2005-

ben létrejött a DIAK Alapítvány. Közhasznú szervezetként működik. 

Az iskola mindenkori vezetője küldötteket delegálhat az alapítvány kuratóriumába. A 

kuratórium ülései nyilvánosak. Munkáját saját alapító okirata és működési szabályzata alapján 

végzi. 

Az iskola az alapítvány működéséhez egy helyiséget rendelkezésre bocsát előzetes egyeztetés 

alapján. Az iskola vezetője meghívottként részt vesz a kuratórium ülésein. 

Iskolai rendezvények, nevelési-oktatási feladatok támogatásához pályázatot nyújthat be az 

alapítvány kuratóriumához a tantestület bármely tagja. 

 

7.7. Iskolaorvos, védőnő 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulók rendszeres 

egészségügyi felügyeletét és ellátását. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az 

intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi. 

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

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

szobában. 
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A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Szoros 

munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével valamint gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősével.  

Az egyes szűrővizsgálatok után a védőnő/orvos tájékoztatja a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőst a vizsgálatok eredményeiről, aki továbbítja azt az igazgató és az osztályfőnökök felé. 

Az eredményekről a szülőket az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 

7.8. Egyéb kapcsolataink, partnereink 

Partnereink Kapcsolattartó 

KLIK Pilisvörösvári Tankerület Igazgató, igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

DIAK Alapítvány Igazgató 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Igazgató, megbízott pedagógus 

Somvirág Óvoda Igazgató, leendő elsős tanítók 

Szülői munkaközösség Igazgató, megbízott pedagógus 

Iskolaorvos, védőnő Igazgató, igazgatóhelyettes, 

gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős 

PMPSZ Solymári Kirendeltsége Igazgató, iskolatitkár, 

osztályfőnökök 

Iskola rendőre Igazgató 

Gyermekjóléti szolgálat Igazgató, iskolatitkár, 

osztályfőnökök, gyermekvédelmi 

felelős 

Magyar Államkincstár Igazgató, igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

Közelebb az Állatokhoz Alapítvány Osztálytanítók 

Új-Hullám Úszóiskola Iskolatitkár, megbízott 

pedagógus 

Pilisi Királyi Íjászok Hagyományőrző, Kulturális és Sport 

Egyesület 

Igazgató 

Egyházak hitoktatói Igazgató 

KELLO Tankönyvfelelős 

Iskolagyümölcsöt, iskolatejet szállító cég Megbízott pedagógus, 

iskolatitkár 

Óbudai Judo Klub Testnevelő 

Kolibri Táncegyesület Igazgató 

 

8. Az intézmény munkarendje 
 

8.1. A tanév helyi rendje 

A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évente rendelkezik. 

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves 

munkatervben a jogszabályokban előírt közösségek véleményének figyelembe vételével. 

Tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és 

időpontokat: 

 a nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontjait, 

 az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, felelőseit, 

 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 
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 a vizsgák (osztályozó-, javító-, pótló) rendjét, 

 a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein belül, 

 a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét, 

 az országos mérések, a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját. 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (Házirend), és a tűzvédelmi és  

balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal,  

az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az 

osztályfőnök az első tanítási napon ismerteti a tanulókkal és az első szülői értekezleten a 

szülőkkel. A házirendet valamennyi tanuló megkapja, az egyéb szabályzatok 

megtekinthetőségéről az érintetteket a tanév kezdetekor tájékoztatni kell. 

A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik 

be. 

 

8.2. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 és délután 16 óra 

között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetői 

ügyeleti rendről félévenként – az órarenddel és a tantárgyfelosztással egy időben – tájékoztató 

dokumentum készül. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell írásban 

meghatározni. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó 

vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola működésének rendjéért, 

valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

Amennyiben az igazgató vagy helyettese rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tud az 

iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a munkaközösség 

vezetők jogosultak. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben 

és időtartamban látják el.  

 

8. 3. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  

A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok részletes leírását a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

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

elrendelt (intézményben eltöltött) munkaidő 32 óra. 

A pedagógusok napi munkarendjét az igazgató, az ügyeleti és helyettesítési rendet az 

igazgatóhelyettes állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az 

intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását, a pedagógusok egyenletes 

terhelését kell figyelembe venni. A vezetőségi értekezlet tagjai a fenti alapelv betartása 

mellett javaslatot tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. 

A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felül - a nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra megbízást az intézményvezető adja. 

A pedagógus köteles a munkahelyén 15 perccel a munkakezdés előtt (ill. a tanítás nélküli 

munkanapok programjának a kezdete előtt), annak helyén megjelenni. 

A munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát, lehetőleg előző nap, de legkésőbb az 

adott munkanapon 7.30-ig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének és az helyettesítést 

szervező igazgatóhelyettesnek, hogy a helyettesítést meg lehessen szervezni. 

A több napon át hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit a 

munkaközösség-vezetőnek eljuttatni, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára 

a tanmenet szerinti előrehaladást. A tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő 

tartalmú tanórára a pedagógus – legalább két nappal megelőzően – az igazgatótól kérhet 
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engedélyt. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében - lehetőség szerint - 

szakszerű helyettesítést kell tartani, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és 

kijavítani. 

Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt kapta 

a megbízást, úgy köteles szakórát tartani, ill. a tanmenet szerint előrehaladni. A helyettesítés 

szervezésénél a fő szempontok a szakszerűség/hozzáértés, illetve az egyenlő terhelés. 

 

8.3.1. 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 kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

 a munkaidő többi részében elrendelt feladatokra. 

8.3.1.1. Kötelező óraszámban ellátott feladatok: 

a) a tanítási órák megtartása, 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, fejlesztés stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) könyvtárosi feladatok. 

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 igazgató 

rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

8.3.1.2. A munkaidő többi részében ellátott feladatok, különösen: 

1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

8. eseti helyettesítés, 

9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

15. munkaközösség-vezetés, 

16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 
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19. hangszerkarbantartás megszervezése, 

20. különböző feladat-ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, 

21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

22. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

23. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

rendelhető el. 

Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása 

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

alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

 a 8.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

 a 8.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az 1, 2, 7 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 maga dönt. 

8.3.2. A pedagógusok munkaidejének dokumentálása 

A pedagógusok naprakészen vezetik a jelenléti ívet, dokumentálják túlóráikat és 

helyettesítéseiket az e célra elkészített táblázatokon. Az elrendelt munkaidőt az igazgató által 

kiadott táblázatban, kéthetes bontásban vezetik. A kitöltött táblázatot a következő öt 

munkanapon belül kötelesek az igazgatónak átadni, aki azt leellenőrzi. 

 

8.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató 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 igazgató határozza meg. A napi munkaidő 

megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az 

intézményvezető vagy az igazgatóhelyettes szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 

8.5. Munkaköri leírás-minták 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

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

 

8.5.1. Igazgatóhelyettes 

A munkakör megnevezése: igazgatóhelyettes 

Közvetlen felettese:  az igazgató  

Az iskolai igazgatóhelyettes az igazgató első helyettese, az igazgató közvetlen munkatársa. 

Az igazgatót távolétében teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Az igazgató megbízása 

alapján levelezést folytat és aláírási joggal is rendelkezik. Az igazgatót akadályoztatása esetén 

helyettesíti. Intézkedéseiről az érintett munkaterület vezetőit tájékoztatja. Intézkedéseit teljes 

felelősséggel és jogkörrel hozza. 

Ellenőrzi az igazgató utasításának végrehajtását és az igazgató útmutatásai szerint 

intézkedik az intézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. 

Munkáját tervszerűen végzi, feladatairól előjegyzést vezet. 

Heti munkaideje: 40 óra, amelyből kötelező óraszáma 8 óra. 
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Az ahhoz kapcsolódó és azzal megegyező előkészületi időn kívül, a többi időt az 

igazgatóhelyettesi teendők ellátására fordítja. 

Beosztásával járó általános és rendszeres feladatainak körében 

 A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek; részt vesz a 

testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában; szavaz, és a 

határozatok meghozatalát követően támogatja végrehajtásukat; 

 Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanárok munkáját az igazgatói utasítás 

alapján; ismeri a tanterv, a szervezeti és működési szabályzat, illetve az ellenőrzési 

terv, az intézményi munkaterv rendelkezéseit; 

 Biztosítja a tagozatok közötti összhangot (egységes követelményrendszer, a tanulás és 

tanítása egysége stb.), az állandó kapcsolatot; 

 Ismeri az intézmény gazdálkodását és költségvetését.  

 Elkészítteti a tanmeneteket; ezeket a munkaközösség- vezetők véleményezése után az 

igazgató elé terjeszti jóváhagyásra; 

 Rendszeresen- heti 2-3 órában- látogatja a tanítási órákat; ellenőrzi a tanárok órára 

való felkészülését, a tanmenetek betartását, az osztálynaplók vezetését; tapasztalatait 

megbeszéli az érdekeltekkel; 

 Különös gonddal segíti a kevés gyakorlattal rendelkező tanárokat; 

 Szervezi és irányítja a módszertani munkaközösségek munkáját, az intézményi 

ünnepélyeket és megemlékezéseket; 

 Az igazgatóval együttesen szervezi és irányítja a növendékek jutalmazását és 

büntetését;  

 Az igazgatóval együtt, illetve rendelkezései szerint megszervezi és ellenőrzi az 

osztályokon kívüli foglalkozásokat (szakkört, tömegsportot, tanulmányi kirándulást 

stb.); 

 Ellenőrzi a nevelői- oktatói módszerek, az egyéni korrekció eredményességét és 

hatékonyságát; szervezi a pótló foglalkozásokat; 

 Elkészíti (elkészítteti) az intézmény órarendjét; megszervezi és ellenőrzi az iskolai 

ügyeletet; 

 Megtervezi a helyettesítések elosztását, a szakszerűséget, a helyettesítési rendet; 

 Elkészíti az igazgatóval az iskola tantárgy-felosztását; tervezetet készít a következő 

év tanulócsoportjairól, azok létszámáról, a beiskolázandó új tanulókról; 

 Ellenőrzi a házirend szabályainak megtartását, az iskola rendjét, tisztaságát; 

 Ellenőrzi a szertárak és könyvtárak fejlesztését, 

 Előkészíti a tantestületi értekezleteket, a munkaközösségek üléseit, az osztályozó- és 

munkaértekezleteket; ellenőrzi a tanuló nyilvántartókönyvét, a törzskönyvet, és az 

anyakönyvet; 

 Az igazgatóval együtt elkészíti az októberi statisztikát, 

 Teljes körű irányítása alá tartoznak a technikai dolgozók 

 Gondoskodik a nyomtatványok beszerzéséről, kiosztásáról, egységes kitöltéséről, 

vezetéséről; ezeket rendszeresen ellenőrzi; 

 Az igazgatóval együtt elkészíti a pedagógusok szabadságolási tervét, dokumentálja, 

és az összegzi azok kiadását, a távolléteket pontosan nyilvántartja, illetve azokat 

lejelenti a megfelelő szerveknek; (MÁK, KIK Pilisvörösvári Tankerület) 

 Szakszerűen irányítja, ellenőrzi az osztályozó- és javítóvizsgákat; 

 Az igazgatóval történt megbeszélés után elkészítteti a jelentéseket, a statisztikai és 

egyéb adatszolgáltatásokat; 

 Ellenőrzi és összesíti a helyettesítéseket; vezeti a helyettesítési naplót; 
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 Munkaidején belül esetenként elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az 

intézmény igazgatója alkalmanként megbízza. 
8.5.2. Pedagógus – tanító 

A munkakör megnevezése: tanító 

Közvetlen felettese: igazgató 

A tanító az intézményi oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott, akit a tanulókkal 

összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntetőjogi védelem illet meg, közfeladatot ellátó 

személy. 

A munkakör célja: 

Az iskoláztatás kezdeti szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, 

kötelességtudatuk, alapkészségek fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, 

követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók – az életkornak 

megfelelő – fejlesztő foglalkoztatása a NAT követelményeinek és az iskola pedagógiai 

programjának szellemében. 

A tanító feladatai: 

o A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. Munkaköri 

kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény és a pedagógiai szaktárgyi 

útmutatók, módszertani kiadványok, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a 

pedagógiai program, továbbá az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján 

adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek 

szabad megválasztásával végzi. 

o A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja 

magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerinti nevelő-oktató munkából az egyes 

munkaköröknek (tanító, tanár, napközis nevelő) megfelelően minden nevelőre kötelezően 

vonatkoznak. 

o Pontosan betartja a tanítási órák időkereteit, ügyeletes tanári teendőit precízen és 

felelősségteljesen végzi. 

o Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

o A tanításhoz maga választhatja meg a felhasználni kívánt taneszközöket és módszereket, 

azonban választásánál tekintettel kell lennie arra, hogy munkájával a tantestület által 

kialakított pedagógiai koncepciót szolgálja. Ennek érdekében konzultál a szakmai 

munkaközösség vezetőjével is.  

o A felelős taneszköz és módszerválasztás feltétele, hogy a tanító megismerje a 

rendelkezésre álló tanítási programokat és eszközöket, folyamatos önképzéssel kell 

tájékozódnia az új szakmai törekvésekről. 

o A rábízott leltári tárgyakért felelősséget visel a Munka Törvénykönyve és a Kjt. Által 

meghatározott mértékben, 

o Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló 

idő optimális kihasználására.  

o Tanórái munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, 

egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén időben nevelési 

tanácsadói, szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez annak érdekében, hogy minden 

tanuló képességeinek megfelelő intézményben folytathassa tanulmányait. Gondot fordít a 

tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására is, amit a tanórai differenciáláson kívül 

szakkörökre való javaslat, tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet.  

o Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az 

igazgató által meghatározott időpontban a munkaközösség-vezető véleményével az 

igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált 
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tanmenetet - folyamatos kiegészítéssel - több éven át használhatja. Saját tanmenettel minden 

pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni. 

o Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – megszerezze a NAT 

követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. 

o A gyerekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással; sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről.  

o Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyerekek tanulmányi munkáját úgy, hogy az értékelés 

az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen. Az értékelésben igyekszik az 

írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő- és 

témazáró feladatlapokat legkésőbb 10 napon belül kijavítja. A témazáró felmérő dolgozatok 

megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja és 

értékeli. Az írásgyakorlatokat a következő órára javítja. 

o Tanításában kiemelten kezeli az írásbeli és szóbeli kommunikatív képességek fejlesztését.  

o A tanulók személyiségfejlesztését a tanulás-tanítás folyamatában tervszerűen végzi. 

Feladata a gyerekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók folyamatos tudatos 

megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, család látogatások és 

különböző vizsgálatok segítségével érhet el.  

o Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti velük 

az iskola házirendjét.  

o Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek.  

o A tanítónak meghatározó szerepe van a gyerekek tanuláshoz való viszonyának 

kialakításában, feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő 

örömforrások felfedeztetése, a gyerekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése.  

o Felelős azért, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges 

körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő időt töltsenek szabad 

levegőn való mozgással is.  

o Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően. 

o A tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. A közös 

iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés 

szabályait.  

o Betartja bejelentési kötelezettségét az igazgató, a szülők, az esetlegesen érintett kollégák 

felé kirándulás, illetve az iskola épületének elhagyása esetén. 

o Tanulót sem tanórák alatt, sem tanórán kívüli foglalkozások alkalmával nem hagy 

felügyelet nélkül. 

o Tiszteli a gyermek emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól 

is.  

o Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek 

segítéséről, ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez. Együttműködik az 

iskolában dolgozó gyermek- és ifjúságvédelmi vezetővel, illetve a gyermekjóléti szolgálattal.  

o Munkakörében ellátja az osztály tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát: 

vezeti az osztálynaplót, a tanulók törzslapját, az osztályára vonatkozóan adatokat szolgáltat a 

statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, ellenőrző könyvét.  

o Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden – az osztályt, illetve az egyes 

gyerekeket érintő – kérdésről haladéktalanul tájékoztatja. A tanulók előmeneteléről szóló 

minősítéseket, érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi a tájékoztató füzetbe. A munkatervben 

meghatározott időközönként szülői értekezleteket, fogadóórákat tart. Tájékoztatja a szülőket 
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az iskolában használatos taneszközökről, részt vesz a tankönyvek kiosztásában, meghatározza 

a szükséges füzetek, írószerek körét.  

o Szervező munkát végez a szülői munkaközösségek megalakításában, majd velük 

együttműködve kapcsolja össze az iskola és a helyi társadalom igényeit. Az arra alkalmas és 

vállalkozó szülőket bevonja a tanulmányi munka és szabadidős foglalkozások, kirándulások, 

táborozások megszervezésébe.  

o A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai 

értékelési rendszerről.  

o A fenntartó település társadalmi-, kulturális-, sportéletében való aktív részvétel. 

o A tanító, mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek 

meghozatalában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való részvétel.  

o Megbízatása esetén az értekezletek jegyzőkönyvét vezeti. 

o Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához az osztálya megfelelő felkészítésével járul 

hozzá.  

o Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi teendők 

ellátása.  

o Naponta 15 perccel az első tanítási óra megkezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni. 

Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a munkáltatóját, és a tanítási 

anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez. 

o A tanítási órákat köteles a csengetési rend által meghatározott keretek betartásával 

szervezni. A tanítási órákra a csengetéskor el kell indulnia. Az adott osztályban utolsó órát 

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

alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 

összegyűjtését stb.). 

o Kapcsolatot tart az óvodával.  

o Szakmai munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, az iskola által 

biztosított továbbképzési lehetőségeket kihasználja. Újonnan szerzett ismereteiről beszámol 

munkaközösségében.  

o Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola pedagógiai programjának 

kialakításában. Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi és ezek 

szolgálatában szervezi. 

o Szükség esetén részt vesz a TÁMOP 3.1.4-09/1. azonosítószámú pályázatban kötelezően 

megvalósítandó három hetet meghaladó projekt, témahét, moduláris oktatás stb. 

szervezésében, előkészületeiben, megvalósításában. Szükség esetén óravázlatot, modulleírást 

készít, a foglalkozásokat dokumentálja. 

o Osztályában a teljes tanulócsoport bevonásával teljes tanórai lefedettséggel bevezeti 

szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen a kompetencia alapú oktatási 

programot. Tanmenetébe, tanóráiba beépíti a Sulinova programcsomagjait, használja a 

kompetencia alapú oktatás tankönyveit, taneszközeit. Tanóráin a frontális osztálymunka 

helyett a páros- és csoportmunkát, kooperatív tanulási technikákat helyezi előtérbe. 

o A tanórák 25%-ában infokommunikációs technológiákat használ. 

A tanító döntési jogköre 

a./ Pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

b./ Nevelési program és módosításának elfogadása; 

c./ A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása; 

d./ A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása; 

e./ A nevelőtestület érdekében eljáró pedagógus kiválasztása; 

f./ Az intézményi házirend elfogadása; 

g./ A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 
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h./ Részvétel tanuló fegyelmi ügyeiben való döntésekben; 

i./ A tanuló osztályozó vizsgára bocsátása; 

j./ Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása. 

Jogai: 

- a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit 

megválassza; 

- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével 

döntsön az általa alkalmazott tankönyvekről, tanulmányi segédletekről és taneszközökről; 

- az iskola világnézeti és vallási semlegességének megtartásával saját világnézete és 

értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját anélkül, hogy annak 

elfogadására kényszerítené vagy késztetné a tanulókat; 

- irányítsa és értékelje a tanulók munkáját; 

- minősítse a tanulók teljesítményét; 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez; 

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

programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető 

jogokat; 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában; 

- személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék; 

- hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – 

továbbképzésben vegyen részt. 
 

8.5.3. Pedagógus - tanár 

A munkakör megnevezése: szaktárgyi pedagógus 

Közvetlen felettese:  az igazgató  

A tanár az intézményi oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott, akit a tanulókkal 

összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntetőjogi védelem illet meg, közfeladatot ellátó 

személy. 

A munkakör célja: 

Az iskoláztatás kezdeti szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, 

kötelességtudatuk, alapkészségek fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, 

követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók – az életkornak 

megfelelő – fejlesztő foglalkoztatása a NAT követelményeinek és az iskola pedagógiai 

programjának szellemében. 

A tanár feladatai: 

o A tanár felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. Munkaköri 

kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény és a pedagógiai szaktárgyi 

útmutatók, módszertani kiadványok, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a 

pedagógiai program, továbbá az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján 

adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek 

szabad megválasztásával végzi. 

o A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja 

magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerinti nevelő-oktató munkából az egyes 

munkaköröknek (tanító, tanár, napközis nevelő) megfelelően minden nevelőre kötelezően 

vonatkoznak. 

o Szaktárgya körében közre kell működnie a teljesítmény-mérésekben, a minőségbiztosítási 

rendszer működtetésében. 
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o Közreműködik a szaktrágyát érintő szabadidős tevékenységek szervezésében, 

lebonyolításában. 

o Szervezi a szaktárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységet. 

o Folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a szaktárgyai körébe tartozó új tudományos és 

művészeti eredményeket, a különféle pedagógiai tárgyú szakirodalmat, módszertani 

újításokat, regionális és országos szintű tanulmányi versenyeket. 

o A rábízott leltári tárgyakért felelősséget visel a Munka Törvénykönyve és a Kjt. Által 

meghatározott mértékben, 

o Pontosan betartja a tanítási órák időkereteit, ügyeletes tanári teendőit precízen és 

felelősségteljesen végzi. 

o Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

o A tanításhoz maga választhatja meg a felhasználni kívánt taneszközöket és módszereket, 

azonban választásánál tekintettel kell lennie arra, hogy munkájával a tantestület által 

kialakított pedagógiai koncepciót szolgálja. Ennek érdekében konzultál a szakmai 

munkaközösség vezetőjével is.  

o A felelős taneszköz és módszerválasztás feltétele, hogy a tanár megismerje a rendelkezésre 

álló tanítási programokat és eszközöket, folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új 

szakmai törekvésekről.  

o Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló 

idő optimális kihasználására.  

o Tanórái munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. A szociálisan hátrányos helyzetű vagy lassabb tempóban tanuló 

gyermekek számára kompenzáló program szerint oktat/nevel, ennek kimunkálásában részt 

vesz. Fel kell ismernie a szaktárgyában kiemelkedő tehetségű tanulókat, velük egyéni terv 

szerint kell foglalkoznia, segíti kibontakozásukat szakkörökre való javaslat, tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is.  

o Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az 

igazgató által meghatározott időpontban a munkaközösség-vezető véleményével az 

igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált 

tanmenetet - folyamatos kiegészítéssel - több éven át használhatja. Saját tanmenettel minden 

pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni. 

o Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – megszerezze a NAT 

követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. 

o A gyerekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással; sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről.  

o Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyerekek tanulmányi munkáját úgy, hogy az értékelés 

az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen. Az értékelésben igyekszik az 

írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő- és 

témazáró feladatlapokat legkésőbb 10 napon belül kijavítja. A témazáró felmérő dolgozatok 

megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja és 

értékeli. 

o Tanításában kiemelten kezeli az írásbeli és szóbeli kommunikatív képességek fejlesztését.  

o Tanulóival következetesen betartatja az iskolai élet szabályait, házirendjét.  

o Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek.  

o A tanárnak meghatározó szerepe van a gyerekek tanuláshoz való viszonyának 

kialakításában, feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő 

örömforrások felfedeztetése, a gyerekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése.  



37 

 

o Felelős azért, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges 

körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő időt töltsenek szabad 

levegőn való mozgással is.  

o Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően. 

o A tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. A közös 

iskolai tevékenység minden mozzanatában kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésben a 

példaadással való nevelés, az iskolai és iskolán kívüli tárgyi és természeti környezet védelme.  

o Fokozott figyelmet kell fordítania a balesetmentes környezet megteremtésére. 

o Betartja bejelentési kötelezettségét az igazgató, a szülők, az esetlegesen érintett kollégák 

felé kirándulás, illetve az iskola épületének elhagyása esetén. 

o Tanulót sem tanórák alatt, sem tanórán kívüli foglalkozások alkalmával nem hagy 

felügyelet nélkül. 

o Tiszteli a gyermek emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól 

is.  

o Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek 

segítéséről, ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez. Együttműködik az 

iskolában dolgozó gyermek- és ifjúságvédelmi vezetővel, illetve a gyermekjóléti szolgálattal.  

o Munkakörében ellátja az osztály tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát: 

vezeti az osztálynaplót, a tanulók törzslapját, az osztályára vonatkozóan adatokat szolgáltat a 

statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, ellenőrző könyvét. Köteles 

gondoskodni arról, hogy a tanulóknak az osztályozáshoz, értékeléshez megfelelő számú 

érdemjegye legyen. 

o A témazáró dolgozatokat 1 évig megőrzi. 

o Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden – az osztályt, illetve az egyes 

gyerekeket érintő – kérdésről haladéktalanul tájékoztatja. A tanulók előmeneteléről szóló 

minősítéseket, érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi a tájékoztató füzetbe. A munkatervben 

meghatározott időközönként szülői értekezleteket, fogadóórákat tart. Tájékoztatja a szülőket 

az iskolában használatos taneszközökről, részt vesz a tankönyvek kiosztásában, meghatározza 

a szükséges füzetek, írószerek körét.  

o Szervező munkát végez a szülői munkaközösségek megalakításában, majd velük 

együttműködve kapcsolja össze az iskola és a helyi társadalom igényeit. Az arra alkalmas és 

vállalkozó szülőket bevonja a tanulmányi munka és szabadidős foglalkozások, kirándulások, 

táborozások megszervezésébe.  

o A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai 

értékelési rendszerről.  

o A fenntartó település társadalmi-, kulturális-, sportéletében való aktív részvétel. 

o A szaktárgyi pedagógus, mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek 

meghozatalában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való részvétel.  

o Megbízatása esetén az értekezletek jegyzőkönyvét vezeti. 

o Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához az osztálya megfelelő felkészítésével járul 

hozzá.  

o Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi teendők 

ellátása.  

o Naponta 15 perccel az első tanítási óra megkezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni. 

Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a munkáltatóját, és a tanítási 

anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez. 

o A tanítási órákat köteles a csengetési rend által meghatározott keretek betartásával 

szervezni. A tanítási órákra a csengetéskor el kell indulnia. Az adott osztályban utolsó órát 
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tartó pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az óra végén a tanterem takarításra 

alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 

összegyűjtését stb.). 

o Szakmai munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, az iskola által 

biztosított továbbképzési lehetőségeket kihasználja. Újonnan szerzett ismereteiről beszámol 

munkaközösségében.  

o Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola pedagógiai programjának 

kialakításában. Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi és ezek 

szolgálatában szervezi. 

o Szükség esetén részt vesz a TÁMOP 3.1.4-09/1. azonosítószámú pályázatban kötelezően 

megvalósítandó három hetet meghaladó projekt, témahét, moduláris oktatás stb. 

szervezésében, előkészületeiben, megvalósításában. Szükség esetén óravázlatot, modulleírást 

készít, a foglalkozásokat dokumentálja. 

o 5-6. osztályban a teljes tanulócsoport bevonásával teljes tanórai lefedettséggel matematika 

kulcskompetencia területen használja a kompetencia alapú oktatási programot. Tanmenetébe, 

tanóráiba beépíti a Sulinova programcsomagjait, használja a kompetencia alapú oktatás 

tankönyveit, taneszközeit. Tanóráin a frontális osztálymunka helyett a páros- és 

csoportmunkát, kooperatív tanulási technikákat helyezi előtérbe. 

o A tanórák 25%-ában infokommunikációs technológiákat használ. 

A tanár döntési jogköre 

a./ Pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

b./ Nevelési program és módosításának elfogadása; 

c./ A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása; 

d./ A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása; 

e./ A nevelőtestület érdekében eljáró pedagógus kiválasztása; 

f./ Az intézményi házirend elfogadása; 

g./ A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

h./ Részvétel tanuló fegyelmi ügyeiben való döntésekben; 

i./ A tanuló osztályozó vizsgára bocsátása; 

j./ Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása. 

Jogai: 

- a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit 

megválassza; 

- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével 

döntsön az általa alkalmazott tankönyvekről, tanulmányi segédletekről és taneszközökről; 

- az iskola világnézeti és vallási semlegességének megtartásával saját világnézete és 

értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját anélkül, hogy annak 

elfogadására kényszerítené vagy késztetné a tanulókat; 

- irányítsa és értékelje a tanulók munkáját; 

- minősítse a tanulók teljesítményét; 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez; 

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

programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető 

jogokat; 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában; 

- személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék; 
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- hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – 

továbbképzésben vegyen részt. 

8.5.4. Testnevelő 

A munkakör megnevezése: testnevelő tanár 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Speciális feladatai 

 kapcsolatot tart a gyógytestnevelő kollégával, 

 elvégzi a tanévenként NETFIT mérést az tanév rendjében megadott időszakban, és 

dokumentálja azt. 

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

munkavédelmi tájékoztatást. 

8.5.5. Osztályfőnök 

A kiegészítő munkakör megnevezése: osztályfőnök 

Közvetlen felettese:    az igazgató 

Megbízatása:     az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki a munkaközösség javaslata alapján. 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint egyéb iránymutatások 

alapján végzi. Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a tanmenet. 

Osztálya közösségének felelős vezetője. A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti 

szabadság és a különböző világnézetek között a türelmesség elve alapján végzi. 

 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően az alábbiak a 

szakmai feladatai és hatásköre: 

1. Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét. Az iskola pedagógiai elvei szerint 

neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. 

2. Segíti a munkaközösség kialakulását. 

3. Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel 

megbeszéli. 

4. Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványait oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (pl.: tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógus, diákönkormányzatot segítő 

tanár, védőnő, iskolaorvos, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős stb.). 

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

6. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére:  

a. nyilvántartja, vezeti a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat, 

b. családlátogatásokon törekszik a környezetük megismerésére, 

c. gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén haladéktalanul értesíti a 

gyermekvédelmi szolgálatot. 

7. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

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

összesíti. A Házirend szabályozása alapján eljár igazolatlan hiányzás esetén. 

9. Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, tájékoztató füzet útján 

rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magtartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről. 
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10. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész 

vezetése, félévi és év végi statisztikák elkészítése, továbbtanulással, gyámüggyel 

kapcsolatos tennivalók stb.). 

11. A haladási naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található hiányosságok 

esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az iskolavezetés 

figyelmét. 

12. Az osztályozási naplót és a tájékoztató füzetet (ellenőrzőt) havonként egybeveti, a 

hiányokat pótolja. 

13. Eleget tesz a vonatkozó szabályokban előírt adminisztratív kötelességeknek. 

14. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

15. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók, 

kollégák véleményét figyelembe véve). 

16. Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 

17. Nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. 

18. Ügyel a reá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos 

működésére. 

8.5.6. Iskolatitkár 

Munkaköre:  iskolatitkár 

Közvetlen felettese: az igazgató 

Kinevezése:  határozatlan időtartamra 

A munkakör megnevezése: iskolapszichológus 

Közvetlen felettese:  az igazgató 

Legfontosabb feladata: Szaktudásával az iskola oktató-nevelő munkáját segítse, 

hatékonyságát növelje. Pszichológiai ellátás biztosítása gyermekek, szülők, pedagógusok 

számára, és szükség esetén egyéb szakemberek bevonása.  

Szakmai tevékenységek:  

 Prevenciós szűrésekben való részvétel  

 Tanulási nehézségek azonosítása a fejlesztő pedagógussal együttműködve  

 Beilleszkedési és magatartási zavarok feltárása, elemzése  

 Konzultációs lehetőség biztosítása gyermekek, szülők és pedagógusok számára.  

 Esetmegbeszélési lehetőség biztosítása a fejlesztő pedagógusok, s a gyermekeket tanítók 

számára.  

 Személyiség és készségfejlesztő tréningek tartása gyermekcsoportokban.  

 A nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata közösségek viszonyrendszerében és az egyének 

szintjén pszichometriai eszközökkel. (pl. osztályklíma vizsgálat)  

 Intézményekkel és más szakemberekkel való kapcsolattartás az esetek függvényében.  

 Pályaválasztási tanácsadás  

 Közreműködés tehetséges gyermekek azonosításában, - személyes fejlődésük elősegítésében  

 Prevenció és szemléletformálás céljából előadások tartása nevelési, vagy szülői 

értekezleteken, ill. tematikus csoport formájában.  

 Részvétel mentálhigiénés feladatok ellátásában  

8.5.7. Takarító  

A munkakör megnevezése: takarító 

Közvetlen felettese:  az igazgatóhelyettes 

Munkaidő beosztása: 7.00 – 10.00 óra 

         14.00 – 19.00 óra 

Munkájával segíti az iskola zavartalan működését napi 8 órában. 
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Munkaterülete: az iskola emeleti szintje. 

 

Feladatai: 

Naponta végzendő teendők: 

 A helyiségek felsöprése, tisztítószeres vízzel történő felmosása, szárazra törlése. A 

tantermekben a gyermekek napirendjéhez igazodva végzi a tisztítási, takarítási 

műveleteket. 

 Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása, szükség esetén (festék, ragasztó) lemosása. 

 Ablakpárkányok portalanítása. 

 Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása. 

 Virágok locsolása, portalanítása, gondozása. 

 Portörlés szükség szerint folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken. 

 Papírkosarak kiürítése, a hulladék konténerbe helyezése. 

 Mellékhelyiségek takarítása, fertőtlenítése. 

Alkalmanként végzendő teendők:  

 Rendezvények előtti, utáni takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása. 

 Részt vesz a település társadalmi-, kulturális-, sportrendezvényein. 

Időszakonként végzendő teendők:  

 ablakok, ajtók lemosása; 

 függönyök mosása, vasalása; 

 radiátorok lemosása; 

 téli - tavaszi nagytakarítás. 

A takarításon kívül felelős : 

 a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok), 

 az intézmény vagyontárgyainak védelméért, 

 a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök sértetlenségéért, 

 elektromos árammal való takarékosságáért, 

 balesetmentes munkavégzésért. 

 

Jogköre: Javaslatot tesz takarítási eszközök beszerzésére.  

 

Egyéb: 

 az intézmény nyitását és zárását az iskola nyitásáról és zárásáról szóló igazgatói utasítás 

szerint végzi; 

 Az épületbe külső személyeket csak az igazgató engedélyével enged be. 

 Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, 

minőségű tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, 

melyet a takarékosság figyelembevételével használ fel. 

 Egészségének védelmében gumikesztyűt, mosdószappant, kézvédő krémet kap. 

 Munkaruha és egyéb juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint 

kell részére biztosítani. 

 

Általános rendelkezések: 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre az intézmény 

igazgatójának. 

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

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 
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- a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; 

- kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 

- köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 

- anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és 

hibákért. 
 

8.5.8. Karbantartó 

A munkakör megnevezése: karbantartó 

Közvetlen felettese:  az igazgatóhelyettes 

Kinevezése, munkaideje: határozatlan időtartamra,  

Munkaideje: 7.00 – 15.00 óra. 

 

Feladata az iskola állagának megóvása. 
  

 Ennek érdekében: 

 

 Napi rendszerességgel figyeli, ellenőrzi az oktatási intézményben felmerülő 

karbantartási, javítási feladatokat 

 A hibák kijavításáról, fontossági és sürgősségi rendben gondoskodik 

 A kisebb javításokat elvégezteti a karbantartó munkással, a nagyobb javítási 

karbantartási feladatokat az intézmény vezetőjének jóváhagyása alapján külső 

kivitelezővel végezteti el megfelelő ellenőrzés mellett. 

 A kisjavításokhoz szükséges szerszámokat, alkatrészeket, szerelvényeket köteles 

biztosítani az ún. kézi raktárból. Ezekért az eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. 

 A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, óvodát, nincs-e szükség valahol hiba 

elhárítására. 

 Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, csapok, WC tartályok állapotát, a csepegéseket, 

szivárgásokat azonnal megszünteti. 

 Rendszeresen ellenőrzi az intézmények nyílászáróinak állapotát. 

 Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét 

elvégzi. 

 Rendben tartja az iskola mindkét épületének, óvodának a környékét. 

 Téli időszakban gondoskodik az intézmények hótalanításáról, sózásáról. 

 Gondoskodik a munkavédelmi-, tűzvédelmi felszerelések és eszközök beszerzéséről, 

karbantartásáról, esetleges javíttatásáról 

 Az intézményben bekövetkezett balesetek kivizsgálásában részt vesz, és az ezzel 

kapcsolatos karbantartási feladatokat ellátja. 

 Az iskola, óvoda intézményeiben havonta leolvassa és egy nyilvántartófüzetben vezeti a 

gáz-, villany-, vízfogyasztást. 

 Az elektromos áramforrásról működő menekülési útvonaljelző lámpatestek heti 

ellenőrzése, az ellenőrzés nyilvántartása az erre kiadott táblázaton. 

 Kazánok üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági berendezések folyamatos 

ellenőrzése. 

 Kazánnapló folyamatos naprakész vezetése, észrevételek, hibák jelzése 

 A létesítményben előírt hőmérséklet biztosítása 

 Nyílászárók állapotának rendszeres ellenőrzése, és javítása. 

 Téli hónapokban a közlekedési utak járhatóságát biztosítja. 

 Nyári idényben a zöldövezet ápolását, nyírását elvégzi. 



43 

 

 Karbantartó műhely rendjéről gondoskodik 

 Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott szerszámokért és karbantartási anyagokért. 

 Anyag igényét minden esetben előzetesen egyezteti felettesével. 

 Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába. 

 Elvégez minden olyan - az előzőekben fel nem sorolt- e tevékenységhez tartozó más 

feladatot is, amellyel a felettese megbízza.  

Szükség esetén részt vesz a település társadalmi-, kulturális-, sport rendezvényein. 

Munkakörébe tartozik minden egyéb feladat, tevékenység, amivel az igazgató megbízza. 

 

8.5.9. Pedagógiai asszisztens 

A munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens 

Közvetlen felettese: az igazgató 

A pedagógusok és napközis csoportvezetők mellett, vele együtt a rábízott gyermekcsoport 

felügyelete; az egészséges életmódnak megfelelő szokásrendszer kialakítása; a szabadidő 

szervezése. A nevelő-oktatómunkában használatos eszközök készítése; felszerelések 

előkészítése; a pedagógusok munkájának segítése. 

Alapvető felelősségek, feladatok: 

Szervezi, felügyeli a tanulócsoportok tízóraizását, ebédeltetését, uzsonnáztatását. Naponta 

rendszeresen elkíséri őket ebédelni. 

Ügyel a személyi és környezeti higiénés szabályok betartására, a helyes szokások 

kialakítására. 

Szükség esetén ügyeletet is ellát. 

Közreműködik a tanulók szervezett foglalkozásainak megtartásában. 

A tanulási idő alatt a pedagógussal kialakított munkamegosztás alapján egyénileg foglalkozik 

a tanulókkal, vagy foglalkoztatja azokat a gyerekeket, akik már befejezték a tanulást. 

Részt vesz a kirándulásokon és egyéb rendezvényeken A munkatervben meghatározott módon 

részt vesz az iskolai programok előkészítésében és lebonyolításában. 

Alkalmanként részt vesz a tanulók orvosi vizsgálatokra, nevelési tanácsadóba való 

kisérésében.  

Részt vesz a gyerekek két épület közötti kísérésében. 

Munkájának eredményesebb ellátása érdekében ismernie kell az iskola alapvető 

dokumentumait. 

A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom tanulmányozásával 

gondoskodjék folyamatosan a munkájához szükséges pedagógiai-pszichológiai ismeretek 

gyarapításáról. 

Szükség esetén segít az iskolai adminisztrációs feladatok ellátásában. 

A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, 

amellyel az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír. 

 

8. 6. A tanulók munkarendje 

A tanulók jogait, kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének szabályozását a 

házirend tartalmazza. Szabályait – az intézményvezető előterjesztése után – a nevelőtestület 

az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a 

pedagógiai program céljainak megvalósulása érdekében az intézmény valamennyi tanulójára 

és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. A házirend betartásáért 

elsősorban minden tanuló saját maga felel, másodsorban a pedagógusok. Az ügyeleti rend 

megszervezése a megbízott pedagógus feladata. 

 

8.7. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

iskolával 
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Külső látogatók az iskolában folyó oktató-nevelő munkát nem zavarhatják. Az iskola 

épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: 

helyiségbérlet esetén). 

Ügyintézés miatt az iskolai titkárság 7.45 és 12.00 között fogadja az iskolával jogviszonyban 

nem álló, külső személyeket. Az iskolába érkező külső személyeknek az iskolatitkárnál be kell 

jelenteniük jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek. 

Az iskola helyiségeit bérleti szerződés alapján igénybevevőknek a foglalkozást követően el kell 

hagyni az épületet. A használat rendjét a bérbeadási szerződés tartalmazza. 

Az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell 

fogadni. Az engedély (szerződés) tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a vagyonvédelemre 

vonatkozó előírások megtartásával kapcsolatos kötelezettségeket. 

A gyermeküket az iskola épületébe kísérő szülőknek 7.50-kor el kell hagyniuk az iskola 

épületét. A tanítási órák illetve a tanórák utáni foglalkozások végeztével a szülők vagy az 

általuk megbízott személy a gyermekekért az iskola épületébe bejöhetnek. A fogadóórák 

időpontján kívül a tanárokat csak előre megbeszélt időpontban kereshetik fel. 

 

8.8. Az intézményben tartózkodás rendje 

Az iskolaépület szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 19 óráig tart nyitva. 

Az iskolába reggelente 7.50-ig kell megérkezni a tanulóknak. 

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek a fentiektől eltérő 

időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. 

Tanulóink az iskolában, szorgalmi időben, reggel 7.30 órától legkésőbb a szervezett 

foglalkozások befejezéséig tartózkodhatnak. 

A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgatóhelyettes), ill. a részére órát tartó szaktanár írásos 

engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

iskola elhagyására az igazgató adhat engedélyt. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől 

eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése a tanári szobában vagy az 

igazgatói irodában történik 7.30 óra és 15 óra között. 

Az iskola a nyolc munkanapot meghaladó hosszúságú tanítási szünetekben a hivatalos ügyek 

intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója 

határozza meg, és azt legalább 5 munkanappal a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók 

és a nevelők tudomására hozza. 

A tanítási szünetekben igény szerint biztosítunk felügyeletet a gyerekek számára. 

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

kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt, eseti 

kérelem alapján. 

A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente egyszer kell megszervezni. 

 

8.9. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje 

 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. 

 Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00 óra és 16 óra között kell 

megszervezni. 

 Az 1. – 3. évfolyamos tanulókat egész napos oktatási formában neveljük-oktatjuk. 
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 Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján 

történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. Egyéb foglalkozások csak a kötelező 

tanítási órák megtartása mellett és után szervezhetők. 

 A tanítási órák időtartama 45 perc. Kivétel lehet ez alól a kompetencia alapú oktatásra 

jellemző oktatási forma. 

 Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

 A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak az iskolavezetés jogosult. Minden egyéb 

esetben az igazgató adhat engedélyt a látogatásra. A tanítási órák megkezdésük után nem 

zavarhatók, kivételt - indokolt esetben - az igazgató és az igazgatóhelyettes tehet. 

 14 órától folyamatosan korrepetálások, szakkörök, sportkörök, önköltséges tanfolyamok, 

felvételi előkészítők szervezhetők a tanulóknak 19 óráig. 

 A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett 

időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé 

zavarják. 

 A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.00 óráig tart. 

 Az óraközi szünetek időtartama 10-20 perc közötti. 

Csengetési rend:  

1. óra:    8.00 -   8.45 
2. óra:     9.00  -  9.45 
3. óra:   10.00 - 10.45 
4. óra:  11.00 - 11.45 
5. óra:   12.00 - 12.45 
6. óra :  13.05 - 13.50 
7. óra:   14.00 - 14.45 
8. óra :  15.00 - 15.45 
 Az iskolában reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik a tanítási órák befejezéséig. Az iskolában egyidejűleg 2 ügyeletes nevelő kerül 

beosztásra. Az ügyeletes nevelő köteles a számára kijelölt helyen, a folyosókon, az udvaron a 

házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a 

balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az ügyeletesi munkát segítő nevelő 

kicsengetéskor kiküldi a tanulókat az udvarra, valamint a gyerekek bejövetelét felügyeli 

(felszólítja őket az esetleges szaladás, hangoskodás megszüntetésére). 

 Az ügyeleti rendet az órarenddel egyidejűleg készítjük el, az órarend kiegészítését képezi.  

 Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de a dupla órát tartó kollégának a 

csengetésig a felügyeletet biztosítania kell. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokon résztvevő tanulók felügyeletét a foglalkozást vezető 

pedagógus látja el.  

 A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét a 

munkaközösség- vezetők javaslata alapján a munkaterv rögzíti. 

 

8.10. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

Egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, 

amely a tanulók fejlődését szolgálja 

Az egyéb foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

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

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. 
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 A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és az 

egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy és a tanár 

megnevezésével, terembeosztással együtt. 

 A foglalkozások időpontjáról, tematikájáról és a látogatottságáról egyéb foglalkozási naplót 

kell vezetni. 

 Egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatott alkalmazott tarthat. Az egyéb foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. 

A csoport vezetője felelős a színvonalas működésért. 

 A tanítási órák és az egyéb foglalkozások között a tanulók részére szünetet kell tartani. 

 A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon. 

 Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató valamint a fejlesztő 

foglalkozások kivételével – önkéntes. A jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre 

szól. 

 A megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe 

kell venni. 

Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái 

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől és a jelentkezők 

létszámától függően a tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével indít az iskola. 

Céljuk minden esetben a tehetséggondozás. A tantárgyfelosztásban szereplő foglalkozások 

térítésmentesek.  

Énekkar: Elsősorban az egyének közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai 

ünnepélyek és a település kulturális rendezvényeinek zenei programját is biztosítja. Az énekkar 

a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Vezetője az igazgató által 

megbízott kórusvezető tanár. 

Sportkör: a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére 

alakult meg. Tevékenységét a sportkör vezetésével megbízott testnevelő tanár irányítja. A 

kiemelkedő tehetségű tanulók sportegyesületbe irányítása a csoport vezetőjének feladata. A 

sportrendezvények, versenyek eredményeit iskolai szinten nyilvánosságra hozzuk és értékeljük.  

Tehetséggondozás: ennek keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Az igazgató által 

megbízott pedagógus végzi. 

Felzárkóztató/fejlesztő foglalkozás: A foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató 

foglalkoztatásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola 

igazgatója adhat. A tanulók a szakértői bizottság szakvéleményének megfelelően fejlesztő 

és/vagy felzárkóztató foglalkozásokon vesznek részt. A felzárkóztatások, korrepetálások célja 

az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A 

foglalkozásokat az igazgató által megbízott pedagógus tartja. 

Versenyek, vetélkedők: A tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, 

sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervezünk, ill. mások által szervezett 

versenyeken indítjuk őket, tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat tartunk. A versenyek 

megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a 

szaktanárok a felelősek. 

Tanulmányi kirándulás: Az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

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

megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulásra 

rendelkezésre álló tanítási vagy tanítás nélküli napok számát az iskola éves munkatervében kell 

meghatározni. 
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Diákkörök: A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, 

megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben 

hagyatékozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai 

irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső 

szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével. 

Ünnepek: Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv 

tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az 

iskola tanulói a házirend és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek 

megjelenni.  

Napközi, tanulószoba, szabadidős foglalkozások: Lehetővé kell tenni mind a felzárkóztatás, 

mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeinek folyatatását, így támogatva a 

képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret 

adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához illő 

szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak. Biztosítjuk a segítségnyújtást 

a házi feladatok elkészítéséhez, a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet 

pedagógiai támogatást azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási 

nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek, a felzárkóztatással és a 

tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A 

hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz 

tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az 

egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

8.11. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

Az iskola hagyományainak ápolása, közösségfejlesztés és az iskola jó hírnevének megőrzése az 

iskola minden tagjának joga és kötelessége. A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések 

rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. 

Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, 

a tanulókat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

Az állami ünnepeinket, valamint intézményünk hagyományos rendezvényeit az adott tanév 

munkatervében rögzített módon tesszük emlékezetessé iskolai szinten. Az iskola ünnepi 

műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor elkészítéséért 

felelős pedagógus megnevezésével. Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak, a 

dolgozóknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában – fehér blúz/ing, sötét szoknya/nadrág – 

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

vagy követésre méltó személyei iránt. 

Az iskola éves munkatervében kell meghatározni 

a) a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

b) a szünetek időtartamát, 

c) az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző, 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, 

valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, 

megemlékezések időpontját, 

d) az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját, 

f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt nap tervezett időpontját. 

Rendezvényeink, ünnepeink: 



48 

 

Az éves munkatervben meghatározottak szerint. 
 

8. 12. Helyiségek, berendezések használati rendje  

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság 

címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai Unió zászlaját. 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

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 igazgatóhelyettessel 

való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

8.13. Tankönyvtári szabályzat 

 

 

8.13.1. Tankönyvtár elhelyezése 

 

A tankönyvtár a többi könyvtől elkülönítetten, az iskola irattári helyiségében helyezkedik el. 

Csoportosításuk tantárgyanként történik. 

 

Tartalma 

 

Az oktatásban a tanárok és a diákok által használt tankönyvek, munkafüzetek, 

feladatgyűjtemények, tanári kézikönyvek és segédkönyvek. 

 

Tankönyvek nyilvántartás 

 

- Teljes osztályok, tanulócsoportok által hosszabb időn keresztül használt könyvek, amelyek 

tartalmukban és formájukban tartósnak tekinthetők, tartós tankönyvként kerülnek 

nyilvántartásba. A könyvtárból a szükséges időre kölcsönözhetők. 

 

- Támogatott tankönyves tanulóktól visszaszedett, tartalmilag, illetve kötészetileg nem elavult 

tankönyvek köre: A nagy tömegű – rászorultság alapján járó – tankönyv nem könyvtári 

dokumentum. A vonatkozó jogszabály alapján ezt mindenképpen meg kell különböztetni a 

könyvtári dokumentumoktól kezelés tekintetében is. A tankönyv, mint időleges nyilvántartású 

dokumentum, nem könyvtári dokumentum, így nem leltárköteles, nem egyedi nyilvántartású 
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és nem igényel könyvtári szerelést. Ezekbe a diákoknak juttatott könyvekbe pecsételünk, 

feltüntetjük a használat évét, a tankönyvet használó tanuló nevét. A diákok a tankönyvek 

átvételét az ingyenes tankönyvre jogosultak osztály - név szerinti listáján aláírásukkal 

igazolják. 

A tanév végén visszaszedett tankönyveket átválogatjuk, hogy melyek használhatók fel ismét. 

Ismételt kiosztásukra a következő tanév elején kerül sor, amikor a támogatott tankönyvre 

jogosult tanuló átveszi tankönyvcsomagját. A maradvány példányokat a tankönyvtárban 

őrizzük, igény esetén órai munkára, vagy egy-egy tanuló részére kölcsönözzük. 

 

Tartós tankönyv fogalmának meghatározása: tartós tankönyvek azok a dokumentumok, 

amelyek több tanéven keresztül használható tankönyvek, segédletek: kézikönyvek, szótárak, 

kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények. 

a) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben 

elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható 

feladatlapon kell az előírt feladatot megoldania, 

b) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy 

elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé 

nyilvánított kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv 

tananyagának gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását elősegítse, 

c) könyvhöz kapcsolódó kiadvány: szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, képletgyűjtemény, 

táblázatgyűjtemény, képgyűjtemény, atlasz, kottakiadvány, feladatlap, lexikon, hangfelvétel 

vagy audiovizuális mű, szótár, tananyagelem, oktatóprogram, feladatbank, továbbá az a 

szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus formában 

rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány és 

digitális tananyag, amelynek az alkalmazása nélkül a kapcsolódó tankönyv ismeretei nem 

sajátíthatók el; amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen valamely műveltségi terület, 

műveltségi részterület, modul, valamint szakképzési szakterület, szakképzési részszakterület, 

modul ismeretanyagának átadásához, feldolgozásához, 

d) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói 

jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térítés ellenében átadott, 

legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola 

részére felajánlott tankönyv, 

e) tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, 

amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele 

megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai 

feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. 

35. § A tartós tankönyvre vonatkozó technológiai követelmények: 

a) a tankönyv lapjainak cérnafűzéses vagy szálfelsütéses kötészeti eljárással történő 

összeillesztése, 

b) keménytáblás vagy flexibilis kötésmód, 

c) B/5-ös vagy A/4-es méretű könyvtest, 

d) időtálló, ugyanakkor könnyű kötésmód (könnyített táblakötés) és könnyű belív papír 

(volumenizált, ofszet) használata, 

e) keménytábla esetén táblaborító felületkezelése (fólia, lakk). 

 

Tankönyvek selejtezése 

Évente áttekintjük az állományrészt, és a kötészetileg vagy tartalmilag elavult könyveket 

selejtezzük. 

 

8.13.2. Az iskolai tankönyvellátás rendje 
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A tankönyvrendelés elvei 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a 

szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban 

kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 

  

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által 

megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt 

tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség 

véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a 

fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 

 

Minden tanév október 31-ig az iskola azon tanulói, akik nem jogosultak alanyi jogon az 

ingyenes tankönyvekre megkapják azt az igénylőlapot, amelyen az ingyenes tankönyvellátást 

igényelhetik. Az iskola minden év november 15-éig felméri ezeket az igényeket. 

A jogszabályi feltételeknek megfelelően a jogosultak lehetőség szerint a tanév kezdésére 

gondoskodjanak a tanévre érvényes határozatok beszerzéséről, és annak továbbításáról az 

intézménybe (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós betegség, 3 vagy több gyermek, 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 

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

mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 

A fentiekből csak egy feltételt kell igazolni.  

A jogosultságot igazolni lehet:  

A családi pótlék összegét feltüntető irattal (bérjegyzékkel, munkahelyi igazolással, 

pénzintézeti számlakivonattal, postai igazolószelvénnyel; munkanélküliek számára a Magyar 

Államkincstár ad igazolást).  

A rendszeres gyermekvédelmi támogatást az erről szóló határozat másolatával.  

A tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről az utolsó orvosi vizsgálaton kiállított 

igazolással (vagy a Magyar Államkincstár igazolásával). 

 

Ez ügyben segítséget kérhetnek az iskola tankönyvfelelősétől. 

 

Bármely tanév közben keletkező vagy megszűnő szociális támogatásra való jogosultságot a 

szülő nyolc napon köteles bejelenteni. 

 

A tanulói tankönyvtámogatás rendje 

 

Kölcsönzés 

A tanuló az iskolai könyvtárból 1 tanévre jogosult tartós tankönyvet kölcsönözni az 

intézmény kölcsönzési rendje szerint. Ennek pontos leírását az iskolai könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzata melléklete tartalmazza.  

A tanuló (kiskorú esetén: a szülő/gondviselő) a kikölcsönzött könyvtári egységért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 

Elvesztés, rongálás 

A tanuló által a könyvtárba visszaszolgáltatni nem tudott/megrongált tartós tankönyv értékét 

köteles megtéríteni a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 59.§ rendelkezése 

szerint. 
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A kár értékére a könyvtáros tanító és a fenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Pilisvörösvári Tankerülete) közösen tesznek javaslatot az iskolai Tankönyvellátási Szabályzat 

és a belső pénzügyi szabályzók alapján.  

A könyvtáros tanító azonnali intézkedésként a körülmények és az esemény leírása alapján 

írásban kér véleményt a fenntartótól a kártérítés mértékének meghatározásához. 

A kár mértékéről az igazgató dönt, melyről a szülőt írásban értesíti. 

 

9. Egészségügyi felügyelet 
 

9.1. A mindennapi testmozgás formái 

 az alsó és felső tagozaton heti 5 testnevelés óra; 

 az 1-3. évfolyamok ún. szabadidős óráin játékos mozgásszervi fejlesztő foglalkozások, 

szabadtéri mozgásos játékok; 

 a felső tagozaton a tanórák, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások kijelölt 

szüneteiben az udvaron tartózkodhatnak a tanulók, ahol tanári felügyelet biztosítása mellett 

sportjátékra van lehetőség (labdajátékok, szabadtéri mozgásos játékok); 

 sportköri foglalkozásokat tartunk heti 4 órában, amelyen az iskola valamennyi tanulója 

jogosult részt venni, a sportfoglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai 

tantárgyfelosztásban kell meghatározni; 

 testnevelőnk házi játékos és sport versenyeket rendez, körzeti és országos versenyen vesz 

részt a tanulókkal; 

 évente megrendezzük a Dózsa napot a tanulók és a pedagógusok részvételével; 

 minden évben szervezünk egészség- és környezetvédelemhez kapcsolódó témahetet; 

 a gyógytestnevelő heti legalább 2 órában tart foglalkozást tanulóinknak; 

 első évfolyamtól úszásoktatásra adunk lehetőséget; 

 kapcsolatot tarunk több civil szervezettel, egyesülettel, akik tanórán kívüli, mozgásos 

foglalkozást tartanak iskolánkban; 

 a napközi otthon foglalkozásainak a része a játékos, egészségfejlesztő testmozgás; 

 Természetbarát csoportunk kétheti gyakorisággal szervez gyalogos, autóbuszos, kerékpáros 

túrákat, teljesítménytúrákat diákjaink és a szülők számára. 

 

9.2. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

9.2.1. Tanulók 

Az iskola tanulóira vonatkozó egészségügyi ellátásról a 26/1997.(IX.3.)NM rendelet előírásai 

alapján gondoskodunk.  

Az iskolában a gyermekek egészségügyi gondozását a háziorvos, illetve a védőnő látja el. Az 

egészségügyi szűrések időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. Az iskolaorvos munkájának 

ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A diákok 

szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában. 

A tanulók ellátása az iskola szomszédságában található egészségügyi intézményben - 

aránytalan teher és többletköltség nélkül - megoldható. A vizsgálatok az orvosi rendelőben, a 

védőnői szobában vagy az iskola helyiségében folynak. A szűrővizsgálatok végzésére olyan 

helyiséget biztosítunk, amelynek felszereltsége az iskola-egészségügyi ellátás adminisztratív 

tevékenységeinek és a védőnői szűréseknek a kivitelezésére elegendő. 

Az iskolaorvost és a védőnőt a tanulók a hirdetőtáblán nyilvánosságra hozott időpontban 

kereshetik fel. 

A rendszeres orvosi ügyelet mellett évi legalább egy alkalommal a tanulók fogászati, 

szemészeti és általános szűrővizsgálaton vizsgálaton vehetnek részt.  
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Az iskolaorvos a kötelező szűrésekről, oltásokról gondoskodik. Az információ útja: iskolaorvos 

– védőnő – igazgatóhelyettes – gyermek- és ifjúságvédelmi felelős – osztályfőnökök – szülő. 

A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell megszervezni, hogy az a 

tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve, ha mód van rá, a tanítás előtt vagy után 

történjenek. A vizsgálatok, védőoltások rendjéről, időpontjáról a szülőt előre értesíteni kell. 

Egészségügyi intézményben teljesítendő csoportos vizsgálatokon – az illetékes orvossal történő 

előzetes beosztás alapján – pedagógus kísérettel vesznek részt tanulóink (fogászat, 

hallásvizsgálat stb.). 

A védőnő havi rendszerességgel tisztasági szűrővizsgálatot végez tanulóink körében. A védőnő 

munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. 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.). Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő 

munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősével.  

Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse tanévenként szervez diákjaink számára 

életkoruknak megfelelő prevenciós előadásokat, foglalkozásokat. 

9.2.2. Alkalmazottak 

Az alkalmazottak számára a pilisvörösvári Tankerület által megjelölt üzemorvos végzi a 

szükséges egészségügyi, munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokat a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. 

Valamennyi dolgozó kötelező tüdőszűrésen vesz részt évente, az egészségügyi kiskönyv a 

személyi anyag része. 

 

9.3. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésének eljárásrendje 

A pedagógusok által feltételezett egészségügyi probléma esetén az osztályfőnököt kell 

értesíteni, aki az orvosi ellátás igénybevételével, vagy a szülő értesítésével gondoskodik a 

tanuló(k) megfelelő vizsgálatáról. A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és 

gondoskodni kell a szülők azonnali értesítéséről. A szülő ilyenkor köteles gyermekét a lehető 

legrövidebb időn belül az intézményből elvinni, és egészségügyi ellátásáról gondoskodni. 

Az ÁNTSZ előírásait mindenkinek kötelessége betartani. 

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló, fertőző gyermek az intézményt nem látogathatja. 

Fertőző betegség esetén a szülőnek kötelessége az intézményt is tájékoztatni. Lázas, betegnek 

tűnő gyermeket az iskolába nem szabad beküldeni. Ha a gyermek az intézmény területén lesz 

lázas, el kell különíteni a közösségtől, és értesíteni kell a helyi illetőségű orvost. 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola 

igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítása érdekében. 

 

10. Intézményi védő, óvó előírások 
 

10.1. Egészségre ártalmas szerek 
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A nevelési-oktatási intézményben, valamint az intézményen kívül a tanulók részére szervezett 

rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá 

tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható és nem fogyasztható. Az 

iskolaépületben, az udvaron, és annak 100 méteres körzetén belül tilos a dohányzás.  

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

iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas 

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

a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

Az intézmény munkavállalói és az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

tilos. A nemdohányzók védelméről szóló1 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az 

intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézményvezető. 

 

10.2. Baleset-megelőzés 

10.2.1. Tűz-, munka- és balesetvédelmi tájékoztató 

A tanulók számára minden tanév első napján a felelős tűz-, baleset-, munkavédelmi 

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

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

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

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

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

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

oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben 

érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a 

tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő 

tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak 

tanári felügyelet mellett használhatják. 

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

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet 

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

köteles elvégezni és adminisztrálni. 

A 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 az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

10.2.2. Munkavédelmi ellenőrzés 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék 

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

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

Munkavédelmi szemle tanév elején és végén történik. Felelőse az iskola igazgatója és 

gondnoka. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a munkavédelmi előírások és 

határozatok végrehajtását ellenőrzik. A bejárásról jegyzőkönyv készül. Az igazgató intézkedési 

tervet készít a hibák elhárítására, veszélyforrások megszüntetésére. Ezek szervezése, elvégzése 

a gondnok feladata, az ellenőrzést a munkavédelmi felelős végzi. 

A munkavédelmi felelős a tanév során kéthavonta balesetvédelmi szemlét tart a gondnokkal 

közösen. A szemlén tapasztaltakról írásban értesítik az igazgatót, aki szükség esetén 

intézkedési tervet készít. 

Intézkedés a veszély fennállása esetén: 
                                                           
1  Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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a) amennyiben módjában áll, úgy a pedagógus feladata a veszély elhárítása; 

b) enélkül haladéktalanul értesítenie kell írásban a munkavédelmi felelőst, aki a 

veszélyforrást kivizsgálja, 

c) utasítja a gondnokot a veszély elhárítására, szükség esetén külső szakember 

bevonásával. 

10.2.3. A pedagógusok által készített eszközök használata tanórákon 

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

csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az 

intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az 

eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai 

eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

 

10.3. Feladatok tanulóbaleset esetén 

A tanuló- és gyermekbalesetek jelentésének módját a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 169. §-a határozza meg. A Rendelet 169. § (1) és (2) 

bekezdései alapján a nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és 

gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.  

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat. Ezeket a baleseteket a köznevelés információs rendszerében (a továbbiakban: KIR) 

elérhető elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani. Az 

elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú 

gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási 

intézményében meg kell őrizni.  

A Rendelet szerint a nevelési-oktatási intézménynek minden tanuló- és gyermekbalesetet 

nyilván kell tartania, így a nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és 

gyermekbaleseteket is. Ezeket a baleseteket az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszerben 

nem kell rögzíteni.  

A Rendelet 169. § (3) - (5) bekezdéseinek értelmében, amennyiben a sérült állapota vagy a 

baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt 

a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a 

nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével - telefonon, e-mailen, 

telefaxon vagy személyesen - azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni.  

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely  

a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét 

vesztette),  

b) valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,  

c) a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,  

d) a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  

e) a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi 

károsodását  

okozza.  

Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt következik be, a 

jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.  
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A Rendelet 169. § (9) - (10) bekezdéseiben foglaltak alapján a nevelési-oktatási intézménynek 

lehetővé kell tenni az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék, ezek hiányában a szülői 

szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és 

gyermekbaleset kivizsgálásában. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni 

a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére. 

 

10.4. Tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

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

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

felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 az iskola igazgatója, 

 tűz-, munka és balesetvédelmi felelős 

 A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell hosszan tartó, 

szaggatott csengetéssel, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez a tűzriadó tervnek megfelelően.  

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

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

más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

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

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

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

segíteni kell! 

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

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

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

történő megérkezéskor meg kell számolnia! 

Az órát, foglalkozást tartó nevelő a nála lévő osztálynaplót köteles magával vinni a kijelölt 

várakozási területre. 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 
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 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

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

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

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

Annak érdekében, hogy veszély esetén az épületek kiürítése gyorsan megtörténjen, évente 

tűzriadó gyakorlatot tartunk, melyről jegyzőkönyv készül. 

Bombariadó esetén a tűzszerészek és a rendőrség munkájának befejezését, illetve egyéb, az 

oktatást akadályozó rendkívüli esemény elhárítását követően, lehetőség szerint még ugyanazon 

a napon a tanítás az órarend szerinti tanítási órával folytatódik, ill. az elmaradt órák pótlására 

pót-tanítási nap szervezhető. Pótnap szervezéséről a testület véleményének meghallgatásával az 

igazgató dönt. 

Egyéb vészhelyzetekben a Tűzvédelmi szabályzat utasításai szerint kell eljárni. 

 

10.5. Rendkívüli időjárás 

Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-

oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, az intézményvezető a fenntartó és a fővárosi 

és megyei kormányhivatal járási (fővárosi körzeti) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) 

egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el. A fenntartó egyetértésével az iskola 

igazgatója - az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is - elrendelheti a 

hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát 

meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények 

átadását, elsajátítását nem lehet megoldani. 

 

10.6. Műszaki, működési feltételek tartós hiánya 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény tantermeiben a műszaki, működési feltételek tartós 

hiánya miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, oktatási napon nem éri el a 

húsz Celsius-fokot, az intézményvezető a fenntartó és a működtető egyidejű értesítése mellett 

rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket. 

A rendkívüli szünet időtartama alatt az intézmény fenntartója saját fenntartásában működő 

másik intézményben köteles gondoskodni a szülők kérésére a tanulók felügyeletéről és 

étkeztetésük megszervezéséről. 

 

11. Egyéb rendelkezések 
 

11.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
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Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. 

Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles 

papíralapú formában is előállítani. 

Az elektronikus nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal – papíralapon is 

hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

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

 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást 

„elektronikus nyomtatvány”; 

 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát; 

 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni. 

A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

 

11.2. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

A dokumentumok hitelesítését az oktatási intézmény igazgatója végzi. A hitelesítés az 

oktatási intézmény által kiállított eredeti példányának, vagy az oktatási intézmény által 

hitelesített másolatának hitelesítő pecséttel és az intézményvezető aláírásával történő ellátása. 

A hitelesítést szóbeli vagy írásbeli kérelem után azonnal elvégezzük, az eljárás díjmentes. 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és működési 

szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat 

alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 

Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” 

jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá 

a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegző  

lenyomata szerepel. 

Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a 

kiadmányozó alakhű aláírás mintája és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 

A közfeladatot ellátó szerv által készített hiteles kiadmányról hiteles másolatot készíteni 

minősített elektronikus aláírással és a másolat készítési dátumának rögzítésével lehet. 

A szervnél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy ügyintézője 

hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni. 

A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra 

felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 

 

11.3. 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.  
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Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket 

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

visszaszáll az alkotóra.  

 

11.4. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

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

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

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

törvényes képviselője képviselheti. 

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

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki 

azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. 

nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a 

tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a 

fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is 

meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik 

meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a 

tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

 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 az 

üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási 

indítvánnyal élhessen. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg. A bizottság az 

elnökét saját tagjai közül választja meg. 

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

Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

 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 jegyzőkönyvet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el 

kell juttatni az intézmény igazgatójának és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és 

szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

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

fegyelmi bizottság tagjai, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek 
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jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges 

időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

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

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat. 

 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 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 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. 

 A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az iskola a kérelem 

beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, 

az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

 

11.5. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

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

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

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

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

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

orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 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 
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egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá, ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

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

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét. 

 A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

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

szülőt nem kell értesíteni. 

 Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 

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

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

 Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei. 

 Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a 

sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges. 

 A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza. 

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

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

álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése. 

 Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, 

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 

felfüggeszti. 

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

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 

 Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül. Az 

egyeztető eljárást lezáró megállapodásnak a következő elemeket kell tartalmaznia: a 

kötelességszegéshez vezető előzmények, események, kiváltó okok, a bekövetkezett 

sérelem tényszerű leírása, a sérelem jóvátételének módja, határideje, a megállapodás mely 

része hozható nyilvánosságra, felek saját - valamint kiskorú tanuló esetén a szülő - aláírása. 

 Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 

információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 

 Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 



61 

 

12. Záró rendelkezések 
 

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

az intézményi tanács, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének 

kikérésével.  

 

12.2. Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további 

rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint igazgatói 

utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók. 
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13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE 

 

 

Adatkezelési szabályzat 
 

1. Általános rendelkezések 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg. 

Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény (a továbbiakban – adatvédelmi törvény -) 

A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról, valamint az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvényben foglaltaknak megfelelően 

A 2011. évi CXC nemzeti köznevelési törvény 41-42. § 

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

 

2. Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása. 

Az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése. 

Azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az intézmény 

nyilvántart. 

Az adat továbbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése. 

A nyilvántartott adatok továbbítási szabályainak rögzítése. 

A nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása. 

Az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése. 

 

3. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi 

közalkalmazottjára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

Az adatkezelési szabályzat az SZMSZ jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

 

4.  Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 41. §-a „A köznevelési intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ezek az adatok 

kötelezendően nyilvántartandóak az alábbiak szerint: 

A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a 

köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai 

adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

Minden köznevelési intézmény a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti nyilvántartja az 

alkalmazottak adatait: 

név, születési hely és idő, állampolgárság, állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám, 

munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen: 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
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munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történt megbízás, munka végzésre irányuló 

további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, munkavégzés ideje, túlmunka 

ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, szabadság, 

kiadott szabadság, alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, az alkalmazott 

részére adott juttatások és azok jogcímei, az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló 

tartozásai, azok jogcímei, a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

A törvény által kötelezendően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények 

átutalása céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. a pedagógus oktatási 

azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát, heti 

munkaidejének mértékét. 

A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok: nevét, születési helyét, idejét, 

nemét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos 

adatokat, oktatási azonosító számát tartja nyilván. 

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

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

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 

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

megnevezése, száma, szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 

telefonszáma, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok felvételivel kapcsolatos 

adatok, az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, jogviszony szünetelésével, 

megszűnésével kapcsolatos adatok, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, a tanuló- és 

gyermekbalesetre vonatkozó adatok, a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, mérési 

azonosító, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: a magántanulói jogállással kapcsolatos 

adatok, a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, a tanulói 

fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, a tanuló diákigazolványának sorszáma, a 

tankönyvellátással kapcsolatos adatok, évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, a tanulói 

jogviszony megszűnésének időpontja és oka, az országos mérés-értékelés adatai. 

A (2)–(3) bekezdésben foglalt adatok – az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes 

adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a fenntartónak, a 

kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő 

igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó 

rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

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

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezelhetik.  

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

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR – jogszabályban 

meghatározott – működtetője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére 

továbbítható. 

A gyermek, tanuló adatai közül továbbítható: 

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

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

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 

jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya 

fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, 

ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat 
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részére, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához, felsőoktatási 

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez, a neve, 

születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, 

szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási 

helye és telefonszáma, az iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre 

vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-

egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, 

tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos 

adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó 

intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 

intézménynek, az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe 

vehető állami  támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, a számla kiállításához 

szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, az állami vizsgája alapján kiadott 

bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó  szervezetnek a bizonyítványok 

nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket 

nyilvántartó szervezethez. sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási 

nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

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

szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, magatartása, szorgalma és tudása értékelésével 

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

vizsgabizottságnak,vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás 

esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, diákigazolványa kiállításához 

szükséges valamennyi adata a KIR – jogszabályban meghatározott – működtetője, a 

diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére. 

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

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a 

jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

5. A tanuló fejlődésének nyomon követése 

A középiskola minden év október 31-ig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett 

tanulók– a szakiskola első két évfolyamán- a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt 

értek el. A középiskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, 

továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat 

feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában 

a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

 

6. Titoktartási kötelezettség 

A Nkt. 42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, 

továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál 

fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a 

tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 

amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A 

titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló 

fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 
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A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, 

kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi 

fejlődését. 

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

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

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

miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az 

adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre 

jogosult beleegyezése nem szükséges. 

A Nkt. 43. § (1) A köznevelési intézmény adatkezelés és –továbbítás intézményi rendje 

szerint az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  

Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a 

szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

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

általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván 

kell tartani. 

 

7. Kedvezményre jogosító adatok 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (ingyenes tankönyvellátás, tanulók 50%-os étkezési 

kedvezménye) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok 

kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága. 

Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatározása: 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az 

intézmény igazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább 

szabályozott körében helyettesét, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a 

gazdaságvezetőt és az iskolatitkárt hatalmazza meg. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el. 

 

8. Adatkezelő tevékenységet folytatnak: 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben. 

Igazgatóhelyettes: 

A munkaköri leírásban meghatározott felosztás szerint felelős az adatkezelési szabályzatban 

meghatározott adatok kezeléséért, továbbításért. 

Iskolatitkár – amennyiben van: 

Tanulók adatainak kezelése és továbbítása. 

A pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése és továbbítása.  

Munkaügyi nyilvántartások kezelése. 

A pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése. 

A pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása. 

Osztályfőnökök: 

A tanulók magatartása, szorgalma és tudásának értékelésével kapcsolatos adatokat kezeli és 

továbbíthatja az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül és a szülőnek. 

A tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles továbbítani a munkavédelmi 

felelősnek. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 
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A tanulók adatainak kezelése és továbbítása. 

Munkavédelmi felelős: 

A tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok nyilvántartás vezetése és az adatok 

jogszabályban előírt továbbítása. 

Iskolai védőnő: 

Az ellátottak testi, értelmi és lelkiállapotára valamint megbetegedésére vonatkozó iratokat 

szolgálati titokként kell kezelni. Ezeket illetéktelenek tudomására hozni nem szabad. 

 

9. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

Az adatkezelés általános módszerei 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

Nyomtatott irat 

Elektronikus adat 

Az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. 

Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

A személyi iratok köre: 

A közalkalmazott személyi anyaga 

A közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 

A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (illetmény számfejtéssel 

kapcsolatos iratok) 

A közalkalmazott bankszámlájának száma 

A közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok 

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

A közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése 

Bíróság vagy más hatóság döntése 

Jogszabályi rendelkezés 

A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

Az intézmény vezetője, helyettese 

A – munkaköri leírásuk alapján – beosztottak 

Az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója 

A vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (pl.: revizor, adóellenőr) 

Saját kérésére az érintett közalkalmazott 

A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

Az intézmény igazgatója 

Az intézmény igazgatóhelyettese 

Az adatok kezelését végző iskolatitkár 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 
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érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket 

(ellenőrzés, jelszavas védelem) kell tennie. 

A személyi anyag vezetése és tárolása 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a 

közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban a szabályzatban felsoroltakon kívül más anyag 

nem tárolható. 

A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

A személyi anyag része: 

· az 1992. évi XXXIII. Törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett közalkalmazotti 

alapnyilvántartás, 

· a Mt. 76.§-ának a közalkalmazottakra is alkalmazandó munkaügyi tájékoztatás, az SZMSZ 

szerinti munkaköri leírás. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a 

továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

A közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

A közalkalmazott áthelyezésekor 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

Ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az 

iskolatitkár vagy az igazgatóhelyettes végzi. 

A tanulók személyi adatainak vezetése 

A tanulók személyi adatainak védelme 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

Az intézmény igazgatója 

Az intézmény igazgatóhelyettese 

Az iskolatitkár 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adat továbbítónak külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem) kell 

tennie. 

A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi 

adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. 

A diákok személyi adatai között más anyag nem tárolható. 

A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

Összesített tanulói nyilvántartás 

Törzskönyvek 

Bizonyítványok 

Beírási napló 

Osztálynaplók 

A diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma 

Az összesített tanulói nyilvántartás 
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Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a szükséges 

adatok biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása 

céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

A tanuló neve, osztálya 

Születési helye és ideje, anyja neve 

Állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 

A tanuló iskolájának megnevezése 

A nyilvántartást, az igazgató utasításait követve az igazgatóhelyettes vezeti. A tanulói 

nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a 

továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. Tárolásának módjával biztosítani kell, 

hogy az adatokhoz illetéktelenszemély ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett 

tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles 

tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük 

rendje: 

Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult 

megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben 

továbbították. 

A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy 

döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozott adatairól, 

az adatkezelés céljából, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapják meg az adatokat.  

Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető 

formában köteles megadni a tájékoztatást. 

A 41–43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 

céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az érintett személyek 

tiltakozhatnak adataik kereskedelmi, reklám vagy közvélemény kutatás céljára történő 

felhasználása ellen. 

Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

melléklete. 
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14. Legitimációs záradék 
 

Nyilatkozat 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 

elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzMK 

elnöksége az SzMSz és mellékleteinek módosítását 2015. január 27-i ülésén megtárgyalta.  

……….…………………………. 

Dömölki Judit 

Pilisjászfalu, 2015. január 27.            szülői munkaközösség elnöke 
 

Nyilatkozat 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 

elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A diákönkormányzat az SzMSz 

módosítását 2015. január 26-i ülésén megtárgyalta, az SzMSz és mellékleteinek módosítási 

javaslatát támogatja. 

……….…………………………. 

Nemes Éva 

Pilisjászfalu, 2015. január 26.   diákönkormányzat működését segítő nevelő 

 

Nyilatkozat 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsának képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 

elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A tanács az SzMSz módosítását 

2015. január 27-i ülésén megtárgyalta, az SzMSz és mellékleteinek módosítási javaslatát 

támogatja.  

……….…………………………. 

Rétei Krisztina 

Pilisjászfalu, 2015. január 27.           közalkalmazotti tanács elnöke 

 

Nyilatkozat 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola Felső Tagozatos Szakmai Munkaközösségének 

képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és 

működési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A 

munkaközösség az SzMSz módosítását 2015. január 27-i ülésén megtárgyalta, az SzMSz és 

mellékleteinek módosítási javaslatát támogatja. 

……….…………………………. 

Dulainé Czemel Krisztina 

Pilisjászfalu, 2015. január 27.     felső tagozat munkaközösségének vezetője 

 

Nyilatkozat 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola Alsó Tagozatos Szakmai Munkaközösségének 

képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és 

működési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A 

munkaközösség az SzMSz módosítását 2015. január 27-i ülésén megtárgyalta, az SzMSz és 

mellékleteinek módosítási javaslatát támogatja. 

……….…………………………. 

Lernyeiné Róth Beáta 

Pilisjászfalu, 2015. január 27.     alsó tagozat munkaközösségének vezetője 
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Nyilatkozat 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola Nevelőtestületének képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a szervezeti és működési 

szabályzat és mellékleteinek módosítási javaslatát 2015. január 27-i értekezletén elfogadta.  

……….…………………………. 

Dulainé Czemel Krisztina 

Pilisjászfalu, 2015. január 27. 

 

Nyilatkozat 

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola igazgatója a szervezeti és működési szabályzat 

és mellékleteinek módosítási javaslatát B/22-2015. sz. határozatában jóváhagyta.  

……….…………………………. 

Péter Éva 

Pilisjászfalu, 2015. január 27.                    intézményvezető 

 

Nyilatkozat 

A Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó nevében a Pilisvörösvári Tankerület Igazgatója a 

szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek módosítási javaslatával egyetért.  

 

……….…………………………. 

Tóthné Pataki Csilla 

Pilisjászfalu, 2015.   …………………        tankerület igazgató 

 

 

 
 


