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1.Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A Szennai Fekete László Általános Iskola 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. 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 2011. évi CXC.  

 törvény a köznevelésről 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési 

 oktatási intézmények  

 működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának  

 és jogállásának rendjéről 

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

 törvény végrehajtásáról 

 110/2012. kormányrendelet a Nemzeti alaptantervről 

 32/2012. (X.8.) EMMI 

 rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek  

óvodai nevelésének irányelve és iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 



 

 5 

 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

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

érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2012. október 15-i 

határozatával fogadta el.  

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket – nézve 

kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának 

időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.  

1.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

a. A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képző egyéb belső szabályzatok, 

intézményvezető utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve 

kötelező érvényű. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik 

az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. 

b. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és 

határozatlan időre szól.  

2. SzMSz általános rendelkezései, az SzMSz hatálya 

2.1. Az intézmény fenntartója: 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1051 Budapest Nádor u. 32. 

2.2.  Intézményi azonosító adatok: 

Beiskolázási körzet: 

Bárdudvarnok, Kaposfő, Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Patca, Szenna, 

Szilvásszentmárton, Zselickisfalud Községek közigazgatási területe 

1. Az intézmény neve: 

 

Fekete László Általános Iskola  

2. Az intézmény szerv székhelye: 

 

7477 Szenna, Árpád utca 1. 

Levelezési címe: 7523 Kaposfő, Kossuth u. 206. 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és az ágazati jogszabályokban 

meghatározott nevelési, közoktatási feladatok ellátása. 

4. Ellátandó alaptevékenységek: 

 

1. Szakágazati besorolás: 

 

852010 Alapfokú oktatás 

2. Alaptevékenységek szakfeladatai 2010. január 1-től: 

 

851011  nevelés ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek  nevelése, ellátása 

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű gyermekek 

- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethetően tartós és súlyosa rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek 

- testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában korlátozott) 

tanulók, illetve gyermekek 

 

 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi  nevelés, ellátás 

 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

                (1-4 évfolyam) 

- egész napos, iskolaotthonos oktatás biztosítása 1-4 évfolyamon 

 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

                      nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően 

tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 

- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű tanulók 

testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában 

korlátozott) tanulók, illetve gyermekek 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és 

képesség kibontakoztató felkészítése 

 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  

  nevelése oktatása (1-4 évfolyam) 

- német nemzetiségi nyelvoktatás hagyományos nyelvoktató formában (1-

4 évfolyam) 

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

  (5-8 évfolyam) 

 8520022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű  

  nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a veselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően 

tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók, 
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- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű tanulók 

- testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában 

korlátozott) tanulók, illetve gyermekek 

- halmozott hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség 

kibontakoztató felkészítése 

 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  

  nevelési oktatása (5-8 évfolyam) 

- német nemzetiségi nyelvoktatás hagyományos nyelvoktató formában (5-

8 évf 

 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

 855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés 

 855912 Sajátos nevelésű igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a veselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően 

tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 

- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű tanulók 

- testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában 

korlátozott) tanulók, illetve gyermekek 

- halmozott hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség 

kibontakoztató felkészítése 

 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a veselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően 

tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 

- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű tanulók 

- testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló, mozgásában 

korlátozott) tanulók, illetve gyermekek 

- halmozott hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és képesség 

kibontakoztató felkészítése 

 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart 

 931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
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5. ALAPÍTÓ OKIRAT 

„Köznevelési intézmény hivatalos neve” 

intézményi szakmai alapdokumentuma 

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

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

alábbi alapító okiratot adom ki: 

A köznevelési intézmény 

1. Hivatalos neve: Fekete László Általános Iskola 

2. Feladatellátási helye(i) 

3. Székhelye: 7477 Szenna, Árpád utca 1. 

Levelezési  Címe: 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca.206. 
 

3.1. Tagintézmény(ek) megnevezése, címe(i) 

3.2. ügyvitel címe:  Általános iskola (7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca.206) 

  Általános iskola (7478 Bárdudvarnok, Csokonai utca. 9.) 
4. Alapító és fenntartó neve és székhelye: 

5. Típusa: 

 egycélú köznevelési alapfeladat ellátása esetén: általános iskola,  

6. OM azonosító: 201313 

7. Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 

7.1. Köznevelési alapfeladatok: 

7.2. Fekete László Általános Iskola Szenna 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása 

látássérült 

hallássérült 

tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 

beszédfogyatékos 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 

Általános Iskola Kaposfő 
 általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

                  -  nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német nemzetiségi nyelv) 
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 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása 

látássérült 

hallássérült 

tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 

beszédfogyatékos 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 

Általános Iskola Bárdudvarnok 
 általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása 

látássérült 

hallássérült 

tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 

beszédfogyatékos 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 
7.3. nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszám: 

Fekete László Általános Iskola Szenna:  175 

Általános Iskola Kaposfő: 255 

Általános Iskola Bárdudvarnok: 50 

 

7.4. Iskolatípusonként az évfolyamok számát 

 

Fekete László Általános Iskola Szenna:  8 évfolyam 

Általános Iskola Kaposfő: 8 évfolyam 

Általános Iskola Bárdudvarnok: 4 évfolyam 

  

7.5. Iskolai könyvtár ellátásának módja: 

 

 Fekete László Általános Iskola Szenna 

együttműködési megállapodással települési önkormányzattal 

 Általános Iskola Kaposfő 

saját szervezeti egységgel 

 Általános Iskola Bárdudvarnok 

együttműködési megállapodással települési önkormányzattal 

 

7.6. Különleges pedagógiai célok megvalósítása: 

 Fekete László Általános Iskola Szenna 

 integrációs felkészítés 

 képesség kibontakoztató felkészítés 
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 Általános Iskola Kaposfő 

 integrációs felkészítés 

 képesség kibontakoztató felkészítés 

 

7.7. Speciális jellemzők 

Általános Iskola Kaposfő 

úszásoktatás 

sportlétesítménnyel megállapodás alapján 

 

8. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 

 Fekete László Általános Iskola (7477 Szenna, Árpád utca. 1.)HRSZ 45/3; 47/1 

 

 Hasznos alapterület:  

 HRSZ 45/3: 1364 nm 

 HRSZ 47/1: 208 nm 

 Vagyonhasználati jog: KLIK 

 Működtető: KLIK 

 

 

 Általános Iskola (7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca.206.) HRSZ 298 

 Hasznos alapterület: 1753 nm 

 Vagyonhasználati jog KLIK 

 Működtető: KLIK 

 

 Általános Iskola (7478 Bárdudvarnok Csokonai utca. 9.) HRSZ 146/17 

 Hasznos alapterület: 706 nm 

 Vagyonhasználati jog KLIK 

 Működtető: Bárdudvarnok Község Önkormányzata 

 

9. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

Helység név, dátum P.H. 

 irányító, alapító jogkör gyakorlója 
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3. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása 
 

3.1. Az intézmény szervezete: 

 

Az intézmény gazdasági ügyeit a KLIK központi  szervezeti egység látja el. 

 

3.1.1. Az intézmény igazgatótanácsa: 

Az intézményt az igazgatótanács élén álló 1 fő igazgató irányítja. Az igazgató közvetlen 

munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: 

 

 Fekete László Általános Iskola  Szenna tagintézmény vezetője 

 

  Általános Iskola Bárdudvarnok tagintézmény vezetője 

 

 Általános Iskola  Kaposfő tagintézmény vezetője 

 

 

Az Igazgatótanács tagjai az tagintézmények vezetői (képviselői) Az Igazgatótanács rendszeresen 

(általában havonta) megbeszélést tart, melyről emlékeztető feljegyzés készül. 

Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját magasabb jogszabályok, a fenntartó, 

valamint az intézmény belső szabályzatai által meghatározva végzi. Megbízatása a 

jogszabályokban megfogalmazott módon 5 évre szól.  

Az igazgató munkáját  a tagintézmény vezetők segítik. A tagintézmény vezető  megbízásról és a 

megbízás visszavonásáról az Igazgatótanács dönt, az intézményegység székhelye szerinti 

települési önkormányzat képviselőtestülete véleményének kikérését követően. 

A vezetői kinevezés és annak visszavonására a Tanács határozatot hoz. A Tanács ülése akkor 

határozat képes, ha 5 tag jelen van. A határozat akkor érvényes, ha a tagok 66%-a azonos döntést 

hoz. 

Tagintézmény vezetői  beosztást pályázat útján kell betölteni, a megbízás időtartama 5 év. A 

pályáztató feladatait az intézmény igazgatója gyakorolja. 

 

 Az SZMSZ és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi 

közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 

Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása mindazoknak is kötelessége, akik 

kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, rész vesznek feladataink megvalósításában, illetve igénybe 

veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt 

rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: 

 

a. az alkalmazottakkal szemben az igazgató (munkáltatói), illetve tagintézményenként az ott 

illetékes tagintézmény vezető vezetői jogkörben eljárva intézkedhet, 

b. a tanulókkal szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabására van 

lehetőség, 

c. a szülőt, vagy más nem ott dolgozó személyt a dolgozóknak tájékoztatni kell a  

szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását. Ha ez nem vezet eredményre, a 

tagintézmény vezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. 
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3.2. A vezetők közötti feladatmegosztás 

 

Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az igazgató, az igazgató helyettes, a 

tagintézmény vezetők látják el.  

 

 

3.2.1. Az igazgató 

 

A Fekete László Általános Iskola   élén a magasabb vezető beosztású igazgató áll, akinek feladata 

és hatásköre az alábbiakra terjed ki: 

 

 Egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézmény egészét. Döntéseiben épít vezetőtársai és 

munkatársai véleményére, állásfoglalásaira. Jogköre és felelősségi köre kiterjed az intézményt 

érintő valamennyi jogviszonyra. 

 Az igazgatótanács állásfoglalása alapján dönt a tagintézmények és tagintézmények vezetőinek 

megbízásáról. A tagintézmény vezető tekintetében a Ktv. 33. §-ának (6) bekezdése értelmében 

alkalmazni kell a nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseket,. 

 Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági életét. 

 Gondoskodik a pedagógiai művelődési program megvalósításának személyi, tárgyi és 

módszertani feltételeiről. 

 Felel az intézmény mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működtetéséért. 

 Felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. 

 Felel továbbá a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

 Az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a bér-, a létszám és a munkaerő-gazdálkodás 

jogát. 

 Gyakorolja – az illetékes vezetővel történt egyeztetés után – közalkalmazotti jogviszony 

létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, valamennyi közalkalmazottra kiterjedő 

kizárólagos munkáltatói jogkört, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak 

tekintetében a teljes munkáltatói jogkört. 

 Előkészíti az Igazgatótanács jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi végrehajtásukat. 

 Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés 

folyamatosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek 

kihasználásának optimális módjáról. 

 Összeállítja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és azt jóváhagyásra a 

Képviselő-testület elé terjeszti. 

 Gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő 

feladatok ellátásáról. 

 Az Igazgatótanács állásfoglalása alapján dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének 

elveiről és módjáról. 

 Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály vagy 

az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe. 

 Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek az intézményi 

Közalkalmazotti Tanáccsal kapcsolatban. 

 Teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre – meghatározott 

ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képviselet mértékét és 

gyakorlatának módját, e megbízás nélkül képviseleti jog csak az igazgatót illeti meg. 
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 Érvényesíti az aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságát. 

 Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult 

bármely ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni. 

 A tanulók, a szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a tanulói felvételekkel kapcsolatos 

vezetői döntéseket és a létszám és csoportszám alakulását. 

 Jóváhagyja az iskola tantárgyfelosztását, az intézmény túlórakeretét, pótlékkeretét. 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, 

járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény 

működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve 

helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, 

ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

 

 

3.3. A hatáskörök átruházása 

A Fekete László Általános Iskola és  igazgatója – egyszemélyi felelősségének érvényesülése 

mellett – a következő hatásköröket ruházza át: 
 

 A képviseleti jogok köréből: 

- A hatáskör átruházásának szabályait az 5. pont tartalmazza. 

 

 A munka- és tűzvédelmi, illetőleg a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok 

koordinálását a megbízott nevelőkre. 

 

 

3.3.1.  A feladat- ellátási helyek vezetői 

 

Vezetői megbízásukról és a megbízás visszavonásáról az érintett képviselő testületek javaslatát 

kérve a Fekete  László Általános Iskola és  igazgatója dönt, munkáltatói jogokat az intézmény 

igazgatója gyakorolja. A Fekete László Általános Iskola  igazgatója az alábbi hatásköröket 

ruházza át a tagintézmények vezetőire: 
 

A tagiskolák 

- képviseletét; 

- a rész nevelőtestület vezetését, irányítását és a helyi munka megszervezését; 

- a nevelő- és oktatómunka irányítását és ellenőrzését; 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a tagiskola működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételekkel való racionális gazdálkodást; 

- munkavállalói érdekképviseleti szerveivel és a diákönkormányzatával, ill. a szülői 

szervezetével való együttműködést; 

- a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezését, megtartását; 

- gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítását; 

- a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítást. 

-    tagintézményi alkalmazottak szabadságengedélyezését, a szabadságengedély aláírását 

-     szakvélemények aláírását 

-    nevelési tanácsadóba utalás, bíróságtól kért jellemzés aláírását 
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3.4. A helyettesítés rendje 

 

Az igazgatót távollétében a Szennai Fekete László Általános Iskola szennai intézményegységének 

vezetője helyettesíti. 

 

Távolléte esetén a helyettesítési feladatokat pedagógiai kérdésekben az igazgató által írásban 

megbízott feladat ellátási hely vezetője látja el. Ez utóbbi esetben a helyettesítő felelőssége és 

intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával 

összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

3.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére az intézményben az alábbi személyek jogosultak: 

 

- A Fekete László Általános Iskola és  igazgatója 

- A tagintézmények igazgatói, az vezetők 

- Az iskolák középvezetői 

 

Az ellenőrzés formái: 

 beszámoltatás 

 csoport- és óralátogatás 

 dokumentumelemzés 

 értekezleteken való részvétel 

 tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

 

A visszacsatolás formái és fórumai 

 nevelőtestületi értekezletek 

 Igazgatótanács 

 megbeszélés 

 

Az intézmény igazgatója a feladat ellátási helyeken a pedagógiai ellenőrzést az illetékes 

vezetőkkel való egyeztetés alapján végzi. 

A részletes ellenőrzési tervet az éves munkaterv tartalmazza. 

 

3.5.1.Tagiskolák 

 

A tagiskola vezetője és feladatköre 

 
FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelős az intézmény pedagógiai programjának megvalósításáért, az éves munkaterv feladatainak 

végrehajtásáért. Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri 

tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének. A bárdudvarnoki,  

szennai tagiskola vezetője egyben az  telephely vezetését is ellátja. 

 

Felelős: 

 Szervezeti egységében a pedagógiai program megvalósításáért, a szabályzatok betartatásáért, a 

pedagógusok és a többi alkalmazott munkavégzéséért. 
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 A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megkövetelésért. 

 A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, színvonaláért és 

zökkenőmentes lebonyolításáért. 

 A vizsgák (osztályozó, különbözeti stb.), mérések (országos és helyi, stb.) és a tanulmányi 

versenyek lebonyolításáért, a helyettesítések ellátásáért. 

 Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak munkafegyelméért. 

 A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

A tagiskola vezetője 

 készíti el a tagiskola tantárgyfelosztási munkaanyagot, órarendjét, munkatervét, mely 

dokumentumokat a igazgató részére köteles megküldeni; 

 együttműködik az intézményi dokumentumok elkészítésében: Pedagógiai program, SZMSZ, 

Házirend, IMIP; 

 a tagiskolára/telephelyre vonatkozóan véleményezési joggal rendelkezik; 

 javaslatot tesz a tagiskola vonatkozásában a dolgozók kiemelt munkavégzésért járó kereset 

kiegészítés, teljesítmény és motivációs pályázatból származó keret felosztására 

 

Véleményezési jog:  

 az első osztályosok beiskolázása; 

 a tagiskola tekintetében a dolgozók alkalmazásánál, a munkaviszony megszüntetésénél, 

fegyelmi eljárás kezdeményezésénél; 

 részköltségvetés keretei között az SZMSZ-ben szabályozottak szerinti gazdálkodást folytat; 

 jóváhagyásával készül el a tagiskola tankönyvrendelése, a tagiskola pedagógusainak 

beiskolázási terve; 

 a tanévnyitó és tanévzáró ünnepséget, az iskolai tanévnyitó, félévzáró, tanévzáró, valamint 

nevelési értekezleteket megtartja; 

 a helyi érdekképviselettel egyetértésben meghatározza a tagiskola dolgozóinak minőségi 

munkához kapcsolódó elismerését az IMIP alapján, a tagiskola minőségirányítási programját 

működteti; 

 döntési és aláírási joga van a tagiskola dolgozói részére a szabadság kiadásában; 

 aláírási joggal rendelkezik az egész intézményben kiterjedő alapdokumentumokon kívül 

Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, IMIP, minden a tagiskolát érintő dokumentum 

esetében. Ezek a következők: a tanulók bizonyítványa, a törzslap, diákigazolvány igénylése, 

beutalás munkaköri vizsgálatra; 

 munkavédelmi, tűzvédelmi nyilvántartás, jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás, 

iskolalátogatási igazolások, bizonyítvány másolat, értesítés iskolaváltozásról (igazgató 

tájékoztatása mellett), a házirend alapján a tanulói dicséretek és büntetések kiadása, esetenként 

oklevelek aláírása (rendezvény jellegétől függően); 

 elkészíti  a túlóra elszámolást és továbbítja a gazdasági vezetőnek és az igazgatónak; 

 a KIR rendszert a tagintézmények és a telephelyek tekintetében a székhely intézmény kezeli, 

de hozzáférést biztosít a feladatellátási helynek a tanuló-nyilvántartó rendszer, 

kompetenciamérés, DIFER tekintetében ; 

 közreműködik a munkaköri pályázati kiírásban, részt vesz az elbírálásban; 

 a közalkalmazottak személyi anyagai a székhely intézményben kerülnek elhelyezésre, a 

biztonsági előírásokat betartva, az intézmény dolgozói esetében történt változásokat jelzi a 

személyügyi munkatársnak  

 elkészíti, X. 15-ig laponként lepecsételve és aláírva az októberi statisztikát; 

 a feladatellátási helyre vonatkozó, teljes körű adatszolgáltatási kötelezettsége van a fenntartó 

és az igazgató felé; 
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 a tagintézmény, telephely vonatkozásában nyilatkozati joggal rendelkezik; 

 

 

 

3.5.2. A tagintézmények vezetőinek feladatai 

 

1.  Pedagógiai tervező-szervező, ellenőrző-értékelő tevékenysége kiterjed: 

 a tanítók és a napközis nevelők, 

 munkaközösségek munkájára. 

 

2.  Irányító- és vezető tevékenysége magába foglalja a tartalmas munkavégzést közvetlenül 

segítő feltételrendszer biztosítását 

 Elkészíti az intézményi alapdokumentumok feladat ellátási helyre vonatkozó fejezeteit. 

 Összeállítja az éves munkatervet, amit elküld az igazgatónak. 

 Lebonyolítja az értékelő, szakmai és nevelési értekezleteket. 

 Működteti a teljesítményértékelési rendszert. 

 Figyelemmel kíséri tagintézménye költségvetésének helyzetét. 

 Irányítja, ellenőrzi az iskolai tankötelezettség végrehajtását. 

 Segíti a beiskolázást. 

 Szervezi a javító- és osztályozóvizsgát. 

 Segíti a továbbtanulás előkészítését és lebonyolítását. 

 Segíti a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet. 

 Felelős a munkahelyi balesetek megelőzéséért, az esetleges balesetekhez kapcsolódó ügyviteli 

tevékenység elvégzéséért. 

 

3.  Belső ellenőrzést végez 

 

Ügyvitel: 

 az oktató- nevelőmunka dokumentumai, 

 osztálynapló, anyakönyv, szakköri napló, napközis napló, tanmenetek, munkatervek… 

 

Működés: 

 Munkarendi szabályok (tanulói, nevelői) 

Oktató-nevelő munka: 

 A teljesítményértékelési szabályzat szerint 

 

Egyéb feladatok ellenőrzését az éves munkatervben szabályozott ellenőrzési terv szerint végzi. 

 

4. Munkaidő – beosztását az éves munkaterv tartalmazza 

 

 

ÁLTALÁNOS FELADATAI A TAGINTÉZMÉNYBEN: 

 a tagintézmény felelős vezetője, intézkedéseit teljes felelősséggel és jogkörrel hozza meg, 

 a tagintézmény mindennapjait érintő oktatási-nevelési feladatok szervezője, ellenőrzője, 

 a pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, éves munkaterv, az igazgató 

irányítása alapján a tagintézmény dolgozóinak munkáját tervezi, szervezi, irányítja és 

ellenőrzi, 
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 elkészíti a tanárok napi munkabeosztását, a helyettesítést, szervezi és ellenőrzi a tanári 

ügyeleteket,  

 részt vesz a nevelőtestületi, vezetőségi és egyéb értekezletek, megbeszélések előkészítésében, 

vitájában, az elfogadott döntések végrehajtásában, illetve végrehajtatásában, 

 a nevelőtestület tagjaként a jó helyi légkör alakítója. 

 

Pedagógiai feladatai a tagintézményben: 

 az érvényes pedagógiai program, szabályzatok, munkaterv alapján szervezi és ellenőrzi az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát, 

 tanulmányozza és láttamozza a tanmeneteket, 

 konzultációk, óralátogatások során tájékozódik a tanítás színvonaláról, a pedagógusok tanítási 

módszereiről, 

 ellenőrzi, elemzi az oktatás hatékonyságát, szükség esetén méréseket kezdeményez, 

 figyelemmel kíséri az iskolai taneszközök állapotát, kezdeményezi a szertárak fejlesztését, a 

szakkönyv- és elektronikus állomány gyarapítását, 

 javaslatot tesz a szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételre, az éves 

beiskolázási tervre, 

 ellenőrzi a házirendben foglaltak betartását, betartatását, 

 figyelemmel kíséri, ellenőrzi az éves munkaterv megvalósítását, 

 részt vesz a tagintézmény nevelőtestületi értekezleteinek előkészítésében, szervezésében,  

 irányítja  a szakmai munkaközösségek, szakmai közösségek munkáját, 

 irányítja és szervezi az IPR menedzsment, munkacsoportok  munkáját 

 segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi, diákönkormányzati munkát, 

 tanácsaival segíti a pedagógusok napi munkáját, 

 tájékoztatja a tanulókat és szüleiket az iskolai életben bekövetkező eseményekről, 

 együttműködik a közalkalmazotti, szakszervezeti, szülői, tanulói és egyéb 

érdekképviseletekkel, 

 törekszik az intézmény dolgozóinak alapos megismerésére, a jó emberi kapcsolatok 

kialakítására, 

 megszervezi a tagintézménnyel kapcsolatos adminisztrációt, adatszolgáltatást. 

 

Különleges felelőssége: 

 segíti a más intézményekből érkezett tanulók és pedagógusok beilleszkedését, 

 gondoskodik a tagintézményi hagyományok ápolásáról, fenntartásáról, 

 figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, pályázatokat készít, ösztönzi a kollégákat azok 

megírására, segíti azok megvalósítását, 

 kapcsolatot tart a tagintézményt támogató alapítvánnyal (alapítványokkal), szülői 

szervezetekkel, egyéb intézményhasználókkal, 

 képviseli a tagintézmény érdekeit. 

 

Fenntartással kapcsolatos feladatai: 

 javaslatot készít a tagintézményi költségvetéshez, 

 a tagintézmény napi működésével kapcsolatos ügyekben döntési joggal rendelkezik, 

 indokolt esetekben jelzi a problémát az igazgatónak és együttműködik annak 

kiküszöbölésében. 

 

Feladatai az általa irányított tagintézményben: 

 szükség esetén elvégzi a postabontást, kijelöli az ügyintézőt, ügyintézőket, 
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 átruházott feladatként elvégzi a szakmai teljesítés igazolását, (konyha esetében az 

élelmezésvezető), 

 pénztári készpénz kifizetések esetében az állandó jelleggel jelentkező kiadások (pl.: útiköltség, 

szippantás kincstár által számfejtett hóközi kifizetés) 

 egyéb szakmai kiadások (nyomtatvány, irodaszer, könyv, előfizetési díjak, szakmai anyagok, 

kisértékű tárgyi eszkőz) az éves költségvetés keretein belül gazdálkodik. 

 megtervezi, elkészíti és egyezteti a tagintézmény éves és havi programját, arról tájékoztatót 

nyújt az érintetteknek, 

 napi kapcsolatot tart a munkaközösségek, szakmai közösségek vezetőivel és a kollégákkal, 

 összefogja, irányítja, ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, figyelemmel kíséri a szakköri 

foglalkozások dokumentálását, 

 szervezi és figyelemmel kíséri a kiemelkedően tehetséges, a lemaradó, a speciális foglalkozást 

igénylő gyerekek részére szervezett foglalkozási formák, módszerek alkalmazását (fejlesztő 

foglalkozások, háziversenyek, stb.), 

 részt vesz az IPR menedzsment munkájában 

 az adminisztráció gondozója az iskolában, figyelemmel kíséri a törzslapok, osztálynaplók, 

egyéb foglalkozási naplók kitöltését, vezetését, az érdemjegyek alakulását, 

 gondoskodik a nevelők helyettesítéséről hiányzás esetén, figyelemmel kíséri a túlórákat, a 

túlórák és a helyettesítések elszámolását, irányítja az időszaki statisztikák, kimutatások 

készítését, 

 elkészíti a kéthavi tanítási időkeretet, ennek adminisztrálásáért felel, 

 előkészíti és felügyeli a tanulmányi versenyek házi vetélkedőinek lebonyolítását, a városi, 

megyei és egyéb versenyekre történő nevezést, 

 gyűjti és elemzi a középiskolák információit, a tapasztalatokról konzultál az 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, munkaközösség-vezetőkkel, igazgatóval, 

 segíti és irányítja a pályaválasztás előkészületeit, évente egy alkalommal pályaválasztási szülői 

értekezletet szervez, a középiskolai felvételik előtt – igény szerint – felkészítő foglalkozásokat 

szervez, s azokat felügyeli, 

 segíti, irányítja és ellenőrzi a tanári ügyelet működését, 

 figyelemmel kíséri az igazolatlan mulasztásokat, figyelmeztetéseket, felszólításokat, 

feljelentéseket, 

 segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját, 

 részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében, az órarendkészítés elveinek meghatározásában, 

annak elkészítéséről gondoskodik, 

 szervezi az iskolai ünnepélyek, rendezvények előkészítését, megvalósítását, 

 irányítja, koordinálja a szülői értekezletek és fogadóórák előkészületeit, lebonyolítását, 

 egyéb feladatai az iskolai tervek és aktuális helyzetek alapján adódnak. 

 

Az intézményvezető (igazgató) tagintézmény vezető távollétének  esetére a helyettesítés 

rendje: 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy 

helyettesének akadályoztatása esetén a: 

 vezetői, 

 tagintézmény vezetői feladatokat ellássák. 

 

Ha egyértelművé válik, hogy az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket 

akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői 

feladatokat a szennai intézmény vezetőjének kell ellátnia. 
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A vezető, illetve a tagintézmény vezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

 

A vezető megnevezése, akit  

helyettesíteni kell 

A helyettesítő megnevezése  

(munkakör és név) 

 Igazgató 

székhelyintézményben 

 

 Intézményvezető Szenna 

székhelyintézményben 

 Tagintézmény vezető (Kaposfő) helyben Osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Tagintézmény vezető (Szenna) helyben Osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Tagintézmény vezető (Bárdudvarnok) 

helyben 

Legtöbb közalkalmazotti jogviszonnyal 

rendelkező pedagógus 

 

A vezető, és tagintézmény vezető helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 

 A kijelölt helyettesek csak a napi, zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető,  helyett. 

 A helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásban 

felhatalmazást kapott. 

 A helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 

rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 

 

Az intézmény igazgatójával kapcsolatos alapvető munkáltatói jogokat a KLIK Elnöke, és a 

Kaposvári Megyeközponti Tankerület Igazgatója gyakorolja 

Az igazgatót tartós távollét esetén teljes jogkörrel a Fekete László Általános Iskola   szennai 

székhelyegységének vezetője annak távollétében az alábbi sorrendben történik a helyettesítés ( a 

sorrendet a tagintézményekben ellátott gyermekek, tanulók száma határozza meg) : 

 

 Általános Iskola  Kaposfő tagintézmény vezetője 

 Általános Iskola Bárdudvarnok tagintézmény vezetője 

 
 

A tagintézmény vezetőt távollétében, ha van munkaközösség-vezető a tagintézmény 

állományában, akkor először ő ( sorrendben osztályfőnöki, felsős, alsós) ha nincs, akkor a legtöbb 
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közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező személy helyettesíti. (Speciális esetekben az 

tagintézmény vezető másként is rendelkezhet.) 

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 igazgató 

 tagintézmény vezetők 

 szakmai munkaközösségek vezetői 

 diákönkormányzatot segítő pedagógus általános iskolai egységenként 

 közalkalmazotti tanács elnöke 

 reprezentatív szakszervezet vezetője 

 

 

A vezetőség az intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. A vezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. A vezetőség 

tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

4. Az iskola közösségei, ezek kapcsolatai 
 

4.1. Az intézmény  dolgozói 

 

Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó által engedélyezett 

létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. 

Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.  

 

4.2. A munkavállalók általános jogai és kötelességei 

 

4.2.1.  Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai 

  

 igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges információkat, a 

kitűzött célok elérése érdekében, 

 az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében, javaslatot tehetnek és 

kezdeményezhetnek, 

 részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi jogaikat érintő 

megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt nyilváníthatnak, 

 felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény érdekeit, vagyonát, vagy 

dolgozóit veszély fenyegeti. 

 

4.2.2. A pedagógiai feladatokat ellátó dolgozók jogai 

 

A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

 

 mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék,  

 emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

 nevelői és oktatói tevékenységét értékeljék, elismerjék, 
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 megválaszthatja a nevelési pedagógiai program alapján az ismereteket, a  tananyagot, a 

nevelés és a tanítás módszereit, 

 a helyi tanterv alapján - a szakmai munkaközösség véleményének figyelembevételével - 

megválaszthatja az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket, (a 

pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás meghatározott rendje szerint nem biztosítható 

valamennyi tanulónak) 

 A pedagógus  - a minőség, típus  és ár megjelölése nélkül - olyan ruházati, vagy más 

felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai 

foglalkozásokon való részvételhez, illetve a tananyag elsajátításához és amelyet a tanórai 

foglalkozásokon egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe nem 

tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. ( A szülői közösség, vagy az iskolai 

diákönkormányzat e tekintetben korlátozásokat állapíthat meg a szülőkre háruló kiadásokra 

vonatkozóan, de csak a tanóra zökkenőmentes biztosítása mértékéig) 

 bár az oktatási intézményében vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

joga hogy saját világnézete, értékrendje szerint végezze oktató - nevelő tevékenységét anélkül, 

hogy annak elfogadására kényszerítené a tanulót, 

 irányítsa és értékelje a tanulók munkáját 

 minősítse a tanulók teljesítményét, 

 hozzájusson a  munkájához szükséges ismeretekhez, 

 nevelőtestület tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

 részt vegyen az oktatási intézmény nevelési pedagógia programjának tervezésében, 

értékelésében, 

 szakmai ismereteit, tudását, szervezett továbbképzés útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógia 

kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

 szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 

 a munkáltató által kiállított okirat /mely közirat / alapján az állami szervek, vagy a helyi 

önkormányzatok által fenntartott könyvtárak ingyenes látogatására. Ugyancsak jogosult e 

közirat alapján egyéb - jogszabály, illetve a helyi önkormányzatok által nyújtott - 

kedvezmények igénybevételére. 

 évenként pénzbeli hozzájárulást vegyen igénybe pedagógiai szakirodalom megvásárlásához. 

 

4.2.3. Az oktató-nevelő intézményben dolgozók általános kötelességei 

 

 kötelesek betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb kapcsolódó 

szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait, 

 kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni, 

 végre kell hajtani az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek utasításait, 

 törekedniük kell a beosztásukban feladataik végrehajtása során a színvonalas munkavégzésre, 

s mindent meg kell tenniük az oktató – nevelő munka eredményes  végzésére, 

 munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény más 

dolgozóival, 

 kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot, 

 a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az iskola vezetőjének felhatalmazása 

alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatják az adatokat. 
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Az iskola gazdasági szervezetét és a hozzá tartozó technikai alkalmazottakat (gazdasági ügyintéző, 

könyvelő, iskolatitkárok, könyvtárosok, élelmezésvezető, szakácsok, konyhai kisegítők, 

karbantartók, takarítók) a gazdasági vezető irányítja, aki az iskola vezetőségének és a 

tantestületnek is tagja. A technikai dolgozók jogait és kötelességeit munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

 

4.2.4.  A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelességei 

 

 A pedagógus feladatai általában    

 

a) A pedagógus felelősséggel és önállóan a gyermekek, tanulók nevelése érdekében végzi 

munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási  Törvény és a 

pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, iskolai munkaterv, a nevelőtestület 

határozatai, továbbá az Igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az Igazgató útján adott  

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

megválasztásával végzi. 

 

b) A pedagógus alaptevékenysége azokat az  foglalkozásokat, tanórai és tanórán kívüli teendőket 

foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes 

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

vonatkoznak. 

 

c) Közreműködik az , iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 

d) Alkotó módon részt vállal: 

 a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

 a közös vállalások teljesítéséből, 

 az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

 az , iskola hagyományainak ápolásából, 

 Részt vesz, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos feladatok  ?? 

 a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

 a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

 -iskola átmenet,  pályaválasztási feladatokból, 

 a gyermekvédelmi tevékenységből, 

 a gyermekek, tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, 

irányításából, 

 a diák önkormányzat kialakításából, 

 az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. 

 

e) Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez.(felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 

értékelés). 

 

f) Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel 

 

g) A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való részvétel 
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h)Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-oktató 

munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

 

i) Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik.  

A tanmenetet a tagintézmény vezető által meghatározott időpontban a munkaközösség-vezető 

véleményével, a tagintézmény vezető 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. 

 

j) Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 10 napon belül kijavítja. 

A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a 

tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli. Az alsó tagozaton az írásgyakorlatokat a következő 

órára javítja. 

 

l) Részt vesz az ,  iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart. 

 

m) Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket,  az intézményen 

belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint  - egy-egy 

pedagógus lát el. (Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:  

 vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen pedagógiai, szakmai irányítása és 

ellenőrzése, 

 egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés, énekkar vezetése) 

 szakkörök, tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, tanulószoba, tábori ügyelet, stb.), 

 osztályvezetői, osztályfőnöki munka, 

 versenyekre való felkészítés, 

 szertárakért a felelősség vállalása (fejlesztés, rendezés, selejtezés), 

 könyvtári munka, munkavédelmi és tűzvédelmi munka) 

 

A pedagógus  kötelességei 

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása.  

 

Ezzel összefüggésben  az alábbi kötelességei vannak: 

 A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végezze 

 Kísérje figyelemmel, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai meggyőződése 

miatt hátrány ne érje 

 A gyermekek, tanulók fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse. 

 A szülőket és a gyermekeket,  tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 

szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon. 

 Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan 

és többoldalúan nyújtsa. 

 A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben. 

 

4.3. Az intézmény közösségei 
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Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, 

jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek által a jogszabályokban foglaltak szerint 

érvényesíthetik. 

 

Az alkalmazotti közösség 

 

4.3.1. Az intézmény alkalmazotti közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 

illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

 

4.3.2. Intézményi közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait valamint iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, Kjt és ezekhez kapcsolódó 

rendeletek) valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata és  Kollektív Szerződése rögzíti. 

Amely a jogkörökkel rendelkező szervezetekkel történt egyeztetés után lép hatályba. 

 

 

4.3.2.1.  A Közalkalmazotti Tanács  

 

A Közalkalmazotti Tanács és az igazgató munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. 

A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a Közalkalmazotti Szabályzat módosításának 

előkészítése a KT-elnöke és az igazgató feladata. 

4.4. A nevelők közösségei 

 

4.4.1.  Az intézmény nevelőtestülete 

 

A nevelőtestület - a közoktatási törvény 56. §-a alapján a nevelési - oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathordozó szerve. 

A nevelőtestület tagjai a nevelési - oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottai, valamint a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozói. 

 

  

A nevelőtestület értekezletei 

 

a) A tanév során a tagintézmények nevelőtestületi az alábbi állandó értekezleteket tartják, az 

általános és alapfokú művészetoktatási területen, tagintézményi szinten: 

 

 tanévnyitó értekezlet 

 tanévzáró értekezlet 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet 

 két alkalommal nevelési értekezlet 

 havonta munkaértekezlet 

 

b) Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak  

megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 51 %-a, valamint az intézmény igazgatója 

vagy vezetősége szükségesnek látja. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van. 
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c) A nevelőtestület döntéseit, határozatait - a jogszabályokban meghatározottak kivételével -  nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szava 

dönt. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell vezetni. A döntések és 

határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

 

d) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja szakmai munkaközösségekre, 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. A 

tanévnyitó és tanévzáró nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell egységenként vezetni. 

 

e)  Intézményi szinten összevont nevelőtestületi ülés is tartható. 

 

4.4.2.  A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

 

A szakmai munkaközösség a intézmény pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség 

tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. 

 

a) A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

 

 pedagógiai, szakmai, módszertani tevékenység irányítás, ellenőrzése 

 részt vesznek az iskolai nevelő-oktató munka belső fejlesztése, tartalmi és módszertani 

korszerűsítése 

 pályázatok és tanulmányi versenyek kiírása, lebonyolítása, ezek elbírálása, valamint az 

eredmények kihirdetése 

 egységes  követelményrendszer kialakítása, a tanulók ismeretszintjének  felmérése  és 

értékelése  

 a vizsgák anyagának összeállítása, értékelése 

a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése 

 javaslattétel a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése 

 

b) A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai: 

 

A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség 

vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára a tagintézmény vezető, bízza meg. 

 

 összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves 

programját 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a 

szaktárgyi oktatásért 

 módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez,  

segíti a szakirodalom felhasználását 

 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit,  felügyeli a 

tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést 
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 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok   

jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedést 

kezdeményez az igazgató felé 

 képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, és az iskolán 

kívül 

 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezetők részére 

 állásfoglalása, javaslata, vélemény-nyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait 

 

4.4.3. IPR munkacsoportok 

 

 Az Integrált Pedagógiai Rendszer bevezetésével összefüggésben évente megalakulnak az 

alábbi csoportok 

 Menedzsment ( tagjai-igazgató,  tagintézmény vezető gazdasági vezető,iskolatitkár- 

könyvelő) 

 -iskola átmenetet segítő munkacsoport (tagjai: mindenkori 1.2.3..4. osztályban tanítók és a 

leendő elsős nevelők) 

 Pályaorientációt támogató csoport (tagjai: 5-8. osztályok osztályfőnökei) 

 

4.4.4. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

 

A tagintézményi, intézményi szintű munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület 

tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgató tanács döntése alapján.  

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató, igazgató tanács hozza létre, erről 

tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. 

Az alkalmi munkacsoport tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy a tagintézmény bízza meg. 

 

 

4.5. A szülők  közösségei 

 

A köznevelési törvény rendelkezik a szülők közösségéről. Ennek alapján az óvodában, az 

iskolában a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében 

közösségeket hoznak létre. A szülők közösségei tagintézményenként hozhatók létre. 

 

4.5.1. A szülői közösséget  egységekben az egy  csoportba járó óvodások szülei, iskolai 

egységekben az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői közösségeinek 

tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői közösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat a 

választott elnök vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

 

4.5.2. Az osztályszülői közösségek választmánya a szülői közösség legmagasabb szintű 

döntéshozó szerve. A választmány munkájában az osztályszülői közösségek választott képviselői 

vesznek részt. 

 

4.5.3. Az iskolai szülői közösség választott tisztségviselői: 
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 elnök 

 elnökhelyettes 

 pénztáros 

 

4.5.4. A szülői közösség választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több 

mint 50%-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

Az iskolai szülői közösség választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább két 

alkalommal össze kell hívnia és tájékoztatnia kell az iskola feladatairól, tevékenységeiről. 

 

4.5.5. Az iskolai szülői közösségek döntési, véleményezési, egyetértési jogai:  

 megválasztja saját tisztségviselőit 

 kialakítja saját működési rendjét 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét 

 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében 

 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a(az) SZMSZ 

azon pontjait, amelyek a szülőkkel, ill. a tanulókkal kapcsolatosak 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben 

 

 

4.6. Tanulói közösségek 

 

Az egy  csoportba járók alkotják az  csoport közösségét, amelynek vezetője a csoportvezető 

óvónő.  

 

4.6.1.  Az osztályközösség 

 

Az azonos évfolyamra, tanszakra  járó, és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy 

osztályközösséget  alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó 

többségét az órarend szerint közösen látogatják.  

 

Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége: 

 megválaszthatja az osztály diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát 

 küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség így 

önmaga képviseletéről dönt. 

 

 

  Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök 

 

Az  osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt 

tagintézmény vezető és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az 

igazgató bízza meg. 

 

 

a) Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 
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 alaposan ismernie kell tanítványait 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés 

tényezőit figyelembe veszi 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével a tanárokkal és a tanulók 

életét, tanulmányait segítő személyekkel 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi  előmenetelét, az osztály  fegyelmi  helyzetét,  különös 

gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján rendszeresen  

tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat 

 saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulóinak, 

igazolja a gyerekek hiányzását 

 tanulóit  rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

büntetésére. 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a  

kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét   

 nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít 

 

 

4.6.2.  A diákönkormányzat 

  

a) A köznevelési törvény rendelkezik a tanulóközösségeket és diákönkormányzatot érintő 

kérdésekben. 

 

A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére tagintézményi szinten 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat (DÖK) tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed. 

 

b.) A tagintézményi diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint 

választott iskolai diákbizottság áll. A tanulóifjúságot a tagintézmény vezetősége és a 

nevelőtestület előtt a DÖK képviseli (jogait gyakorolja). A diákönkormányzat tevékenységét az 

iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett 

pedagóguson keresztül  is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. 

 

c) A tagintézményi szintű iskolagyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató 

fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. Diákközgyűlés nyilvános, 

azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. 

Évente legalább két alkalommal össze kell hívni a tagintézményi szintű diákközgyűlést, melyen a 

tanulókat tájékoztatni kell a tagintézményi élet egészéről, az iskolai munkatervről. A 

diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 
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 d) A tagintézmény vezető a tagiskola diákönkormányzatának, a tagintézmény vezető az 

intézményi diákközösség képviseletében eljáró vezetőségnek öt munkanappal előbb köteles 

megküldeni azoknak az intézkedéseknek a tervezetét, amelyekkel kapcsolatban a 

diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetve amikor véleményét kötelezően ki kell kérni. 

 

e) Az egység diákönkormányzata feladatainak ellátásához – szükség szerint – igénybe veheti az 

egység helyiségeit, televízióját, magnóját, hangfalait, sporteszközeit, stb. 

 

 

d) Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével, a tagintézmény vezető bízza meg. 

 

4.7. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

 

4.7.1. Az igazgatóság és a nevelőtestület  

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató, tagintézmény vezető,  

segítségével a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

 

A kapcsolattartás fórumai: 

 a tagintézmény vezetés ülései 

 az  igazgatói tanács ülései 

 a különböző értekezletek 

 megbeszélések 

 

Ezen fórumok időpontját a tagintézményi munkaterv határozza meg. A tagintézmény vezető, az 

aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon 

keresztül értesíti a nevelőket. 

 

Az igazgatói tanács tagjai kötelesek 

 az igazgató tanács ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól.  

 Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

igazgató, igazgató tanács felé. 

 

4.7.2. A nevelők és a tanulók 

 

a) Az intézmény egészének életéről, a tagintézményi  munkatervről, az aktuális feladatokról a 

tagintézmény vezető: 

 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen /évente 

legalább két alkalommal/. 

 és az iskola folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán keresztül 

 

b)  az osztályfőnökök 

 az osztályfőnöki órákon 

 vagy a napi kapcsolattartás kialakult szervezeti keretében 
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 vagy az osztályteremben elhelyezett faliújság segítségével tájékoztatják a tanulókat. 

 

c) a szaktanároknak  

 tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról szóban és írásban 

folyamatosan tájékoztatni kell.  

 

d) A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

 egyénileg 

  vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az igazgatóval, tagintézmény 

vezetővel, a nevelőkkel,  a nevelőtestülettel. 

 

4.7.3. A nevelők és a szülők 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról   

 

a)  a tagintézmény vezető: 

 a szülői közösség választmányi ülésén  

 iskolai szülői értekezleten 

 az iskola folyosóján elhelyezett hirdető táblán  

 alkalmanként vagy rendszeresen megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül 

 

b)  az osztályfőnökök: 

 az osztályszülői értekezleten tájékoztatják a szülőket 

 

c)  A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi  fórumok szolgálnak: 

 családlátogatások 

 szülői értekezletek 

 fogadó órák 

 nyílt napok 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben 

 HHH tanulók három havonkénti értékelésében 

 

d) A szülői értekezletek és fogadóórák idejét a tagintézményi  munkaterv melléklete évenként 

tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény, tagintézmény 

igazgatóságával, nevelőtestületével.  

 

e) A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint a tagintézmény vezetőktől a 

fogadóóráikon kérhetnek tájékoztatást.  

 

Az  tagintézmények társadalmi környezetével való kapcsolattartás rendje: 

 

Az  tagintézmény vezetője az  pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az  körzetéhez 

legközelebb eső általános iskolai tagintézmény vezetőjével, illetőleg az érintett évre szervezendő 

közös teendőket. Továbbá a az adott település művelődés, falu, illetve kultúrházzal, könyvtárral. A 

nevelési tanácsadóval, alapszolgáltatási központtal. 
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5. Az intézmény szervezeti felépítése, szervezeti egységek közötti 

kapcsolattartás rendje 
 

 

FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 
 

Az alkalmazotti közösség Értekezletét az alkalmazottak 1/3-a vagy a Közalkalmazotti Tanács 

indítványa alapján a főigazgató, tagintézményt érintő kérdésekben az igazgató hívja össze. Az 

intézmény nevelőtestülete  
A nevelőtestület a Köznevelési törvény szerint: "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 alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát   
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közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozója. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete 

a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos 

ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, 

egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik." A közoktatási törvény 

részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és egyéb jogköreit. A nevelőtestület értekezletei A 

tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

tanévnyitó és tanévzáró,  

félévi és év végi pedagógiai munkát elemző értekezlet.  

 

Amennyiben a nevelőtestület tagjainak 1/3-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja, 

rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze. A nevelőtestület döntéseit, ha - magasabb 

jogszabály másképp nem rendelkezik - nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. A 

személyügyi kérdésekben a véleményezési jogot titkos szavazással gyakorolja. A nevelőtestület 

értekezletein emlékeztető feljegyzés ill. jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. A nevelőtestület 

döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.  

Tagiskola Kaposfő és Tagiskola Bárdudvarnok való kapcsolattartás rendje: 

 

A tagintézményekben külön beosztás szerint tartózkodik a vezetőség egy tagja, vagy a jelen lévő 

nevelőtestületi tagok közül a  legtöbb munkaviszonnyal rendelkező pedagógusa 

Abban az időszakban, amikor a tagintézményben nem tartózkodik vezető, szükség esetén a 

kibővített vezetőség – ennek hiányában a nevelőtestület – jelen lévő tagja számára megbízás 

adható a feladatok ellátására.  

A székhely és a telephely között folyamatos telefonkapcsolat – a technikai feltételek fennállása 

esetén számítógépes kapcsolat – működik.  

A székhelyen a nevelői szobában elhelyezett, minden alkalmazottak érintő hirdetmények egy-egy 

példányát a telephelyre is eljuttatja az illetékes vezető.  

 

A vezetők és az intézményi tanács, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái és 

rendje 

 

1. Az iskolai szülői szervezetet az osztályok szülői közösségei alkotják. Az iskolai szülői 

szervezet döntéshozó testülete az iskolai szülői munkaközösség, amelybe az 

osztályok szülői közösségei osztályonként két-két szülőt delegálnak. Az iskolai szülői 

munkaközösség delegált tagjainak megbízása visszavonásig érvényes. Az iskolai 

szülői munkaközösség dönt működési rendjéről, munkaprogramjáról, elnökének és 

tisztségviselőinek megválasztásáról. 

2. Az intézményvezető szülői értekezleteken rendszeresen tájékoztatja az iskolai szülői 

munkaközösséget az osztályfőnökökön keresztül a pedagógiai munka aktuális 

kérdéseiről, a szülői értekezletek közötti időben szükség szerint tájékoztatja az 

iskolai szülői munkaközösség elnökét az iskolai szülői munkaközösség döntését 

igénylő kérdésekről. 

3. Az iskolában a nevelő és oktató munka segítésére, a nevelőtestület, a szülők és az 

önkormányzat együttműködésének előmozdítására intézményi tanács működik. Az 

intézményi tanács delegált tagjainak megbízása visszavonásig érvényes. Az 

intézményi tanács dönt működési rendjéről, üléseinek időpontjáról, 

munkaprogramjáról, elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról. 
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4. Az intézményvezető rendszeresen tájékoztatja az intézményi tanácsot a pedagógiai 

munka aktuális kérdéseiről, felkérésre személyesen, egyébként a tantestületi delegált 

tagokon keresztül. Az ülések közötti időben szükség szerint tájékoztatja az 

intézményi tanács elnökét az intézményi tanács döntését igénylő kérdésekről. 

5. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a vezetők és az 

intézményi tanács, valamint az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás 

kérdésében az intézményi tanácsot egyetértési jog illeti meg 

 

A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga 

1. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. 

2. A szülői szervezet a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben véleményt 

nyilváníthat, tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e 

körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 

nevelőtestület értekezletein. 

3. A Szülői Szervezet döntési jogkörébe tartozik a képviseletében eljáró személyek 

megválasztása, a szülők körében társadalmi jellegű munka szervezése, önállóan dönt 

saját működési rendjéről és munkatervéről. 

4. Ha az intézményi tanács egyetértési jogát nem gyakorolja, akkor a szülői szervezetet 

egyetértési jog illeti meg: a tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyveknek a 

tankönyvrendelésbe történő felvételekor, a tanév rendjéről szóló rendeletben nem 

szereplő versenyekre való felkészítésnek az iskola éves munkatervébe való 

felvételekor. 

5. A pedagógiai program, házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor 

és módosításakor a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 

6. Intézményi átszervezések során a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 

 

 

A szakmai munkaközösség együttműködésének, kapcsolattartásának rendje, 

részvétele pedagógusok munkájának segítésében 

 

1. A nevelési-oktatási intézményben legalább három pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. A szakmai munkaközösség létrehozását intézményvezető 

engedélyezheti annak figyelembevételével, hogy egy nevelési-oktatási intézményben 

legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. 

2. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző 

véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

3. A szakmai munkaközösség éves munkaterve alapján végzi munkáját, melynek 

elkészítéséért a munkaközösség vezetője felel. 

4. A szakmai munkaközösségi értekezletet évente minimum három alkalommal kell 

szervezni. 

5. A szakmai munkaközösség vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben részt vesz. 

A szakmai munkaközösség tagjai számára az intézményvezetővel egyetértésben az 

éves munkatervében határozza meg a nevelő-oktató munkájukkal kapcsolatos 

szakmai segítségnyújtás módját. 

6. Azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. 

7. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 
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A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges 

feltételek 

 

1. Az intézmény tanulói képviseletének legfőbb szerve a Diákönkormányzat (DÖK), 

amely osztályonként két fő diákképviselőből áll. A diákképviselőket az osztályok 

tanévenként, osztályfőnöki órán, egy évre választják meg. A tisztségviselők 

visszahívhatók. 

2. A DÖK titkárt és tisztségviselőket választ, dönt saját működéséről. A DÖK-öt a titkára 

képviseli. 

3. A Diákönkormányzatot segítő pedagógus részt vesz a DÖK ülésein, koordinálja, segíti, 

a diákönkormányzat munkáját. 

4. A DÖK ülésein és az évi rendes Iskolagyűlésen az iskola intézményvezetője 

személyesen vagy a segítő pedagóguson keresztül rendszeresen tájékoztatja a DÖK-öt 

a tanulókat érintő kérdésekről. 

5. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

6. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a diákönkormányzati 

szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás kérdésében a diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

 

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és 

rendje 

1. Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a jogszabályban előírt kötelező 

heti testnevelés órákon és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon 

biztosítja. 

2. A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör és a tömegsport keretében 

kell megszervezni. Ezeken a foglalkozásokon az iskola minden tanulója jogosult részt 

venni a tanév eleji regisztrációt követően. 

3. A tömegsport foglalkozásokon az iskola biztosítja, hogy a tanulók testnevelő tanár 

felügyelete mellett valamennyi tanítási napon, amennyiben az intézmény 

nyitvatartása ezt lehetővé teszi az éves munkaterv szerinti beosztás alapján igénybe 

tudják venni a tornatermet, vagy jó idő esetén a sportudvart. 

4. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a mindennapi 

testedzés formái, továbbá az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás formái és rendje kérdésében a diákönkormányzatot egyetértési jog 

illeti meg. 

6. A nyitva tartás  rendje 
 

6.1. Az intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig tagintézményenként meghatározott időben 

tart nyitva. 

Munkaszüneti napon az intézményvezetővel, az tagintézmény vezetővel előzetes egyeztetés 

alapján tartható nyitva. 
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Vezető benntartózkodása: 

Tagintézményenként meghatározva, az adott, valamint az tagintézményhez tartozó más vezető 

(munkaközösség-vezető) által ellátva. A tagintézmény vezető által koordinált módon, az egység 

sajátosságait figyelembe véve. 

 

6.2.  

 

 Általános Iskola  Kaposfő 

 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától 16.00-ig tart nyitva. 

 

Fekete László Általános Iskola  Szenna 

 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától 16.30-ig tart nyitva 

 

Általános Iskola Bárdudvarnok 

 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától 16.00-ig tart nyitva 

 

 

 

 Az intézményben - tagintézményenként,  biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az 

időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a következők 

szerint: a tagintézmény vezetők a tagintézményben tartózkodnak, távollétük esetén a 

helyettesítési rendben foglaltak szerint kell ejárni. 

 

 

Amennyiben az  intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők 

betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok  ellátását, az 

intézmény szervezeti és működési szabályzatának 5.7. pontjában  kijelölt közalkalmazott felel a 

nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért. A közalkalmazott felelőssége, intézkedési 

jogköre - a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő 

írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

Alkalmazottak bent tartózkodása 

 

7. Az általános pedagógiai munka belső ellenőrzése 
 

 

1. A belső ellenőrzésnek a legfontosabb feladata az iskolában és az óvodában folyó pedagógiai 

tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen kell és szükséges 

erősíteni a pedagógusok munkáját, milyen területen kell a rendelkezésre álló felszereléseket 

felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. Az iskolai munka egészét át kell fognia. 

 

2. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszereit és ütemezését a tagintézmény vezető által 

elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. A tanévre vonatkozó ellenőrzési tervet nyilvánosságra 

kell hozni az intézményegység nevelőtestületi helyiségében. 
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3. Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az igazgató, illetve a tagintézmény vezetők felelnek. Az 

egyes szakterületek belső ellenőrzésének irányításával a szakmai munkaközösségek vezetőjét kell 

megbízni. 

 

4. A belső ellenőrzés általában meghatározott munkaterv szerint folyik, de a tagintézmény vezető 

vagy az intézményvezető rendelkezése alapján rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. Rendkívüli 

ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség, vagy a szülői munkaközösség is. 

 

5. A belső ellenőrzés rendjét oly módon kell kialakítani, hogy a tanév (nevelési év) során 

valamennyi pedagógus munkáját értékeljék. A pedagógus kérésére, munkájának segítése 

érdekében óralátogatás során lehet felmérni a pedagógus nevelő és oktató munkájának 

hatékonyságát, értékelni pedagógiai módszereit. 

 

6. Az ellenőrzési terv előkészületi munkálatainál a szülői munkaközösség véleményét is ki kell 

kérni. 

 

7. Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal. Az 

ellenőrzés eredményéről értékelő jelentést kell készíteni, melyre az érintett pedagógus írásbeli 

észrevételt tehet. Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai 

munkaközösségek kiértékelik, megvitatják és ennek eredményeképpen a szükséges intézkedések 

megtételét kezdeményezhetik az iskola vezetésénél. 

 

8. A belső ellenőrzés tapasztalatai alapján el kell végezni minden év október 15-ig az előző tanév 

ellenőrzésének összegzését, megállapítva, hogy az esetleges hiányosságok megszüntetése 

érdekében milyen intézkedések szükségesek. 

 

 

8. Az nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 
 

A tagintézmény vezető az általa készített ütemterv alapján, a pedagógiai munka eredményessége 

és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. 

Az ellenőrzési terv az éves munkaterv része. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 

 és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

Az ellenőrzés fajtái: 

 

1. Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés 

2. Spontán, alkalomszerű ellenőrzés 

  a, a problémák feltárása, megoldása érdekében 

  b, a napi felkészültség felmérésének érdekében. 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel 

ismertetni szükséges. 
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9. Az alkalmazottak intézményben történő benntartózkodás rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmény alkalmazottainak az intézményben való benntartózkodási rendjét 

foglalkoztatásuk mértékének arányában a munkaköri leírásukban foglalt feladataik jellege 

határozza meg.  

A pedagógusok munkaidejük kötött részét az iskolavezetés által meghatározottak szerint az 

intézményben, illetve az intézményen kívüli foglalkozások helyszínén kötelesek tölteni. A nevelő 

a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét a tanulókkal való közvetlen foglalkozások 

megtartásával tölti az igazgató által a munkaköri leírás függelékében meghatározott időkeretben, a 

tantárgyfelosztás alapján az órarendben részletesen megjelöltek (foglalkozás/tanóra helye, pontos 

időbeosztása stb.) szerint. Ettől eltérni kizárólag az igazgató előzetes engedélyével lehet. A 

pedagógus kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött részében a nevelő-oktató 

tevékenységgel összefüggő, elsősorban órai felkészüléssel, adminisztratív teendőkkel összefüggő 

feladatokat, valamint eseti helyettesítést és a tanulók ügyeletét látja el. A pedagógus a beosztása 

szerinti első foglalkozása előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok 

kötelező programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni.  

Az intézmény nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottai, ha a munkakörhöz 

tartozó feladatuk ellátása másként nem teljesíthető, kötelesek teljes munkaidejüket a munkaköri 

leírásban foglaltaknak megfelelően, az igazgató utasítása szerint az intézményben, illetve az 

intézményhez tartozó meghatározott területen tölteni. 

Ha a munkakörükhöz tartozó feladatuk ellátása a munkahelyen kívüli tartózkodást szükségessé 

teszi, ennek tényét és az intézményen kívül való tartózkodás várható idejét az 

igazgatónak/igazgatóhelyettes(nek) előzetesen be kell jelenteniük.  

Az intézmény nem pedagógus, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai benntartózkodásuk tényét 

kötelesek rendszeresen, jelenléti íven vezetni. 

9.1. Az intézménybe történő belépés, benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

 
Hivatali ügyek intézése céljából 8-16 óra között lehet felkeresni a székhely és tagintézmények 

hivatali helységeit. Azokban a helyiségekben, ahol a tanulók nevelése-oktatása folyik, a munka 

ideje alatt nem tartózkodhatnak (ide értve a szülőket is, a nyílt tanítási napokat kivéve) az 

érintetteken kívül más személyek.) Az intézmény és tagintézményei éves munkatervében 

meghatározott programokra (szül. ért., fogadóóra, stb.) a tanulók gondviselésére, képviseletére 

jogosult személy léphet be az egység területére. 

A zenés-táncos szabadidős szórakoztató rendezvényekre csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező 

személy meghívása alapján és a felügyeletet biztosító pedagógus beleegyezésével lehet belépni, 

amely esetben a házirend betartása is kötelező. 

Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges feladatok (pl. karbantartás, javítás, stb.) 

ellátására érkező személyek a kulturált viselkedés, a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat 

betartva tartózkodhatnak az intézményben. 

Az előző években kimaradt (egykori) diákok egyénileg a tanórát tartó, foglalkoztatást vezető 

pedagógus, csoportosan az igazgató előzetes engedélyezésével vehetnek részt a tanórán, 

foglalkozáson, tartózkodhatnak az intézményben. 

Az ún. házaló árusítás, bizományosi értékesítés, stb. az intézmény területén tilos. 
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10. Az intézmény vezetésének külső kapcsolatai 
 

10.1. Az intézményi munka koordinálása, igazgatása szükségessé teszi az állandó kapcsolat 

fenntartását a következő szervezetekkel, intézményekkel: 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kaposvári Tankerület 

7400 Kaposvár, Szántó u.5. 

 

Bárdudvarnok Község Önkormányzata (7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.) 

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás. 

 

Kaposfő Község Önkormányzata (7523 Kaposfő, Kossuth u. 221.)  

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás, irányítás. 

 

Kaposszerdahely Község Önkormányzata (7476 Kaposszerdahely, Kossuth u. 65.) 

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás, irányítás. 

 

Kisasszond Község Önkormányzata (7523 Kisasszond, Kossuth u. 2.) 

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás, irányítás. 

 

Kiskorpád Község Önkormányzata (7524 Kiskorpád, Petőfi u. 20.)  

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás, irányítás. 

 

Patca Község Önkormányzata (7477 Patca, Fő u. 9.) 

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás, irányítás. 

 

Szenna Község Önkormányzata (7477 Szenna, Rákóczi u. 8.) 

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás, irányítás. 

 

Szilvásszentmárton (7477 Szilvásszentmárton Fő u. 20.) 

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás, irányítás. 

 

Zselickisfalud Község Önkormányzata (7477 Zselickisfalud, Fő u. 65.) 

Formája: postai úton, személyesen, telefonon. 

Tartalma: intézményi fenntartás, irányítás. 
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Kaposvári Egyetem  

A kapcsolatot tartja az intézményvezető, valamint az tagintézmény vezetők. 

Formája: postai úton, telefonon, személyesen. 

Tartalma: igénybe vehető szolgáltatások köre. 

 

10.2. Külső kapcsolatok  

 

A kapcsolatot az tagintézmény vezetők, valamint az intézményvezető tartja. 

Formája: elsősorban e-mail, telefonon, fax révén, személyesen. 

Tartalma: az intézmény pedagógiai programjában, valamint az éves munkatervben foglaltak 

megvalósítása. 

 

Nevelési Tanácsadó, Kadarkút 

A kapcsolatot az intézményvezető, a tagintézmény vezetők, valamint a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személyek tartják. 

Formája: írásos, személyes. 

Tartalma: igénybe vehető szolgáltatások köre. 

 

Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság 

A kapcsolatot a igazgató, tagintézmény vezetők, gyermek gyógypedagógusok  tartják. 

Formája: szóbeli, telefonon, írásos 

 

 

 

Szociális Alapszolgáltatási Központ Kaposmérő 

A kapcsolatot a igazgató, tagintézmény vezetők, gyermek és ifjúságvédelemmel megbízottak  

tartják. 

Formája: szóbeli, telefonon, írásos 

 

 

Munka alkalmassági vizsgálat 

Tartalma: foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok 

Az intézményegységek óvodásainak, valamint az általános iskolai tanulók veszélyeztetésének 

megelőzése, megszüntetése érdekében, valamint mentálhigiénés, prevenciós programok szerve 

kapcsolatot tart: 

- Az adott településen lévő, Védőnői szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálattal a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatot ellátó személyeken keresztül a havonkénti, valamint szükség szerinti 

megbeszélések alkalmával személyesen, írásban vagy telefonon. A veszélyeztetett tanulókat 

közösen látogatják. 

 

 

A tanulók egészségügyi állapotának megóvásáért az egységvezetés rendszeres kapcsolatot tart 

fenn az iskolaorvossal, fogorvossal. Az iskolaorvos, valamint a védőnő tanévkezdéskor az 

intézményegységre vonatkozó „Iskola-egészségügyi ellátás munkarendjét” (havi bontásban) átadja 

az intézményvezetőnek, aki továbbítja azokat az egységekhez. 

- Az iskola tanulói tanévenként egy alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen és 8. osztályban 

pályaalkalmassági vizsgálaton, tüdőszűrésen vesznek részt a szakorvosi rendelőintézetben. 

- A gyógytestnevelésre utalt tanulók szűrővizsgálatát szakorvos látja el. 
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- Tanévenként meghatározott időpontban gyermekorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére. 

Az általánosítható tapasztalatokról tanévenként tájékoztatják az intézményvezetést. Az egészséges 

környezet biztosítása érdekében tett javaslataikat az iskola lehetőségei függvényében 

megvalósítja. 

- Osztályfőnöki órára, szakköri foglalkozásra igénybe veszik az egészségügyi dolgozók szakmai 

segítségét. 

A munkakapcsolatok megszervezésért, irányításáért az igazgató felelős. 

A nevelők szakmai munkájának fejlesztéséért, segítéséért az alábbi szakmai munkaközösségek 

működnek az intézményben: 

 felsős (osztályfőnöki) 

 alsós  

 IPR munkacsoportok (Kaposfő, Szenna) 

 Napközis (kaposfői tagintézmény) 

Hogyan segíti konkrétan a pedagógus munkáját 

 

Kapcsolat egyéb szervezetekkel, intézményekkel 

 

A településeken működő kisebbségi önkormányzatok 

 

Zselic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szenna 

Szennai Zöldek Alapítvány 

Lázi-dombi Kulturális Egyesület 

Szennai Iskoláért Alapítvány 

Rozmaring Nyugdíjas Egyesület Szenna 

Nyugdíjas Klub Kaposfő 

Verbai Mózes Alapítvány 

Tanoda Kaposfő 

Kaposfőért Egyesület 

Kiskorpád Labdarúgó Klub 

TETT Egylet 

 

Kaposvári középfokú oktatási intézmények 

 

 Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Iskola  

 Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Iskola  

 Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző iskola és Gimnázium  

 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium*  

 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola  

 Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény*  

 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola  

 Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola  

 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakiskola  

 Táncsics Mihály Gimnázium  

 Zichy Mihály Iparművészet oktatási és Ruhaipari Szakképző Iskola és Iskola  

 

https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskmusz
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskepip
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskelel
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskref
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskmunm
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskrkat
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskrkat
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskkozg
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskkere
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskeu
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#isktanm
https://www.kaposvar.hu/index.php?page=oktiskola&width=800&F=2&T=1&lang=1#iskipar
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A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra 

kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai, kártérítési felelősség  
 

 A fegyelmi eljárást 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 részletes szabályai:  

 Az biztosítja az egyeztető eljárás működtetéséhez szükséges feltételeket (terem, 

infrastruktúra).  

 Az egyeztető eljárás elindításának megszervezése a DÖK segítő tanár feladata. Ebben a 

minőségében a továbbiakban: „felelős pedagógus”.  

 Eljárásrend  
 Ha a súlyos és vétkes kötelességszegés fegyelmi eljárás elindítását igényli, akkor  

 1. Az eljárás megindítója (igazgató) értesíti a felelős pedagógust a tényállásról.  

 2. A felelős pedagógus a sértettet (kiskorú esetén a szülőt is) írásban haladéktalanul 

tájékoztatja arról, hogy az ügyben fegyelmi eljárás indul, de előtte lehetőség van egyeztető 

eljárás lefolytatására, melynek lényege a megegyezés. Írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül, 

melynek lényege, hogy a sértett kéri, vagy elutasítja az egyeztető eljárást (kiskorú esetén a 

szülő is aláírja).  

 3. Amennyiben a nyilatkozat elutasító, vagy határidőre nem ékezik vissza, a felelős pedagógus 

ezt írásban jelzi a fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást a jogszabályok 

alapján lefolytatja.  

 4. Amennyiben a sértett támogatja az egyeztető eljárást, a felelős pedagógus ezt írásban jelzi a 

fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást elindítja úgy, hogy az erről szóló 

levélben egyúttal tájékoztatja a kötelességszegőt az egyeztető eljárás lehetőségéről. Egyúttal 

tőle is írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül, melynek lényege, hogy a kötelességszegő kéri, 

vagy elutasítja az egyeztető eljárást (kiskorú esetén a szülő is aláírja).  

 5. Amennyiben a nyilatkozat elutasító, vagy határidőre nem ékezik vissza, az igazgató a 

fegyelmi eljárást a jogszabályok alapján lefolytatja.  

 6. Amennyiben a kötelességszegő is nyilatkozatával támogatja az egyeztető eljárást, az 

igazgató erről haladéktalanul tájékoztatja a felelős tanárt, aki írásban értesíti a DÖK-öt és a 

szülői munkaközösséget (szülői szervezetet) az egyeztető eljárás lefolytatásáról, megnevezve 

annak helyét és idejét, mely legfeljebb 5 napon belüli lehet.  

 7. A felelős tanár írásban értesíti a sértettet és a kötelességszegőt is az eljárás megindításának 

helyéről, idejéről.  



 

 42 

 
 8. Az egyeztetést lefolytató szülői szervezet és a DÖK a saját működési rendjük szerint 

képviseltetik magukat az eljárásban. A kiskorú tanuló szülőjének jelenlétét biztosítani kell. A 

szülő hozzájáruló nyilatkozata nélkül jelenléte nélkül is lefolytatható az eljárás. A sértett és a 

kötelességszegő is eljárhat képviselő útján.  

 9. Az eljárás célja a megegyezés, tehát a két fél bármilyen külső segítséget is igénybe vehet 

(pl. mediátor).  

 10. A konkrét eljárás indításakor az eljárás levezetőjének személyét meghatározzák, majd az 

egyezkedés lefolytatásának módjáról, a döntéshozatal rendjéről az eljárást működtető két 

szervezet - szülői szervezet és a DÖK – dönt.  

 11. Az eljárás nyilvánosságáról a levezető személy dönt.  

 12. Az eljárás levezetője gondoskodik arról, hogy az eljárásról, az ott született döntésekről 

folyamatos jegyzőkönyv készüljön.  

 13. A döntést a fegyelmi eljárás elindításához képest 15 napon belül meg kell hozni. Ha nem 

jön létre megegyezés, akkor az eljárás levezetője az erről szóló jegyzőkönyvet eljuttatja a 

fegyelmi jogkör gyakorlójának, aki lefolytatja a fegyelmi eljárást. Ha megegyezés jön létre a 

sérelem orvoslására, akkor a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni arra az időre, amely alatt a 

megegyezés teljesül. Ez az időtartam legfeljebb három hónap lehet.  

 14. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett kéri a fegyelmi lefolytatását - mert nem teljesül a 

megállapodásuk - akkor a fegyelmit le kell folytatni, ha nem kéri a fegyelmi lefolytatását, 

akkor azt határozattal meg kell szűntetni.  

 

 A fegyelmi eljárás részletes szabályozása:  

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

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.  

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

pedagógiai célokat szolgál.  

 Alapfeltétel a tanuló kötelességszegése. Mi a tanuló kötelessége? - aminek megszegése 

szükséges a fegyelmi eljárás megindításához? Erre a kérdésre is a jogszabály ad választ. Az 

alábbi felsorolásból ki kell választani konkrétan és pontosan azt a kötelességet, amit a tanuló 

megszegett és a fegyelmi eljárás megindításakor ezt kell pontosan, körülírtan megnevezni (és 

az eljárás során ezt és csak ezt kell pontosan és hitelt érdemlően bizonyítani).  

 2011. évi CXC. törvény 46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy  

 a) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon  

 b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,  

 c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a iskolai foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában,  

 d) megtartsa a iskolai foglalkozások, a iskola helyiségei és a iskolahoz tartozó területek 

használati rendjét, a iskola szabályzatainak előírásait,  

 e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és 

biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a iskola alkalmazottait vagy 

másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,  

 f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja a iskola létesítményeit, felszereléseit,  

 g) a iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,  

 h) megtartsa a iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.  
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 Két szükséges feltétel is van:  

 1. vétkesség:  

 2. súlyosság  

  

 Vétkes az, aki a magatartásának társadalomra (iskolai közösségre, önmagára) hátrányos 

következményeit felismerte és azokat kívánta, vagy belenyugodott, továbbá, aki felismerte a 

következményeket, de könnyelműen bízott azok elmaradásában, illetve aki azért nem ismerte 

fel a következményeket, mert az elvárható gondosságot elmulasztotta.  

 Súlyos az a kötelességszegés, amelyet a Házirend idesorol illetve az, amelyik az alkalmazói 

környezetben, a megelőzőekben folytatott gyakorlat alapján súlyosnak minősül.  

 A fegyelmi eljárás megindítása:  
 Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött 

felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell 

számítani.  

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

szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, 

értesíteni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével.  

 Az értesítésben meg kell fogalmazni konkrétan és pontosan azt a kötelességet, amit a tanuló 

vélhetően megszegett, pontosan rögzíteni kell, hogy ezzel milyen (jog) szabályt (Pl. Házirend) 

sértett meg - annak melyik pontját.  

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

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

vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani.  

 Meghallgatás, tárgyalás  
 A fegyelmi eljárás elindítása még nem jelent automatikusan fegyelmi tárgyalást is. Az 

elindítást a fegyelmi jogkör gyakorlója, a tantestület teszi meg bármely tagjának javaslata 

esetén egyszerű többségi szavazással. Ez jegyzőkönyvezésre kerül. Itt Fegyelmi Bizottság 

felállítására is sor kerül az intézményi SZMSZ alapján. Figyelni kell arra, hogy a bizottság 

tagjai nem lehetnek összeférhetetlenségben az ügy szereplőivel. (Pl. ha a vétkes a pedagógust 

személyiségében sértette meg, ő nem lehet a bizottság tagja). Erre a tényre (nincs 

összeférhetetlenség) a jegyzőkönyvben ki kell térni.  

 A Bizottság – saját döntése szerint – vagy fegyelmi tárgyalást ír ki, vagy a tárgyalás előtt 

meghallgatást tart. Utóbbi esetben – szülő értesítését követően – jegyzőkönyv felvétele mellett 

meghallgatja a vétkest és ha egyértelműen bizonyított és elismert a vád, akkor az eljárást – 

javasoltan egy formailag pontos, tartalmában egyszerűsített tárgyaláson le lehet zárni. Ebben 

az esetben is be kell szerezni írásos formában és csatolni kell a dokumentumokhoz a DÖK 

véleményt. R. A iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell 

szerezni.  

 A DÖK képviselője a DÖK SZMSZ alapján jogosult kell, hogy legyen a képviseletre, továbbá 

nem lehet összeférhetetlenségben az ügy szereplőivel. Őt akár a tárgyalás végén 

jegyzőkönyvben, akár előre írásban fel kell kérni arra, hogy fejtse ki az ügyben a DÖK 

álláspontját. Ebben fogalmazódjon meg a vád, szóljon annak bizonyítottságáról, illetve akár 

védő, akár vádoló módon értékelje a tanuló fegyelmi helyzetét. A DÖK nem vesz részt a 

döntési folyamatban, csak véleményezési joga van.  

 Kötelező tárgyalást tartani, ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a 

tényállás tisztázása ezt megkívánja. Nem írja elő jogszabály, de javasolt tárgyalást tartani 

abban az esetben is, ha a tényállások tisztázottak ugyan és a gyanú beigazolódik, továbbá a 

bizonyítás az előzetes meghallgatás során megtörténik és ennek alapján a Bizottság a kizárás 

büntetést fontolgatja. Ekkor az előzetesen keletkezett iratok tárgyaláson történő visszaidézése 

megkönnyíti a tárgyalás folyamatát.  
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 A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a 

fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a kiskorú 

tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti.  

 Tájékoztatni kell a kiértesítésben arról is, hogy: A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt 

meghatalmazott is képviselheti.  

 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.  

 Az értesítést ajánlott, tértivevényes levélben kell elküldeni a kiskorú tanuló szülőjének és a 

tanulónak. Ha mód van a személyes átadásra, akkor át kell a tanulóval vetetni írásos formában 

a kiértesítést.  

 Ha az érintett tanuló, vagy szülője a szabályos kiértesítés ellenére nem jelenik meg, akkor a 

tárgyalást el kell napolni. Ebben az esetben új kiértesítést kell kiküldeni az elnapolt tárgyalás 

részleteiről az elsővel azonos tartalom mentén. Ezt is tértivevényes, ajánlott levélben. Ha nem 

jelenik meg (immár másodszor) vagy a tanuló, vagy a szülő, vagy mindkettő, a tárgyalást 

ebben az esetben már le lehet folytatni. Az eljárás úgy is lefolytatható, hogy az első kiértesítő 

levél feladását követő napon a második kiértesítést is elküldjük azzal, hogy amennyiben az 

első tárgyaláson bármilyen oknál fogva nem tud részt venni akár a szülő akár a tanuló, akár 

mindkettő, úgy a tárgyalást a rákövetkező napon megtartjuk – ebben az esetben akár 

távollétükben is.  

 Egy tanuló ellen folyik mindig az eljárás. Ha több tanuló érintett az ügyben, akkor formailag 

annyi eljárást kell bonyolítani, ahány érintett van. A tárgyalás lehet egy napon, de formailag 

elkülönített módon kell lebonyolítani. Ha szükséges több tanulónak is megszólalni a 

tárgyaláson, akkor egy tárgyaláson mindig csak egy vádlott van, a többiek más szerepben 

vannak jelen pl. tanúk. Ha a tárgyalás az adott egy tanuló esetében elérte célját, azaz vagy 

kiderül a tanuló ártatlansága, vagy bizonyított a vád, vagy bizonyítottság hiányában ejteni kell 

a vádat, csak akkor lehet formailag új tárgyalást kezdeni a másik érintettekkel. Minden 

tárgyalás külön jegyzőkönyvet igényel.  

 A tárgyalás fegyelmi bizottság előtt zajlik, amely az intézményi SZMSZ alapján jön létre. A 

fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság 

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

 A tárgyalást az elnök vezeti.  

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

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

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

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

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

tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.  

 Az elnök a tárgyalást azzal kezdi, hogy ismerteti az összejövetel okát, világossá teszi, hogy 

ez egy fegyelmi tárgyalás. Bemutatja a Fegyelmi Bizottságot, illetve felkéri a sértett oldalán 

megjelenteket (szülő, törvényes képviselő) a bemutatkozásra, szükség esetén a 

jogosultságukhoz igazolást kér. Tájékoztat arról, hogy a tárgyalásról jegyzőkönyv készül, hogy 

a tárgyalás során ismertetésre kerülnek a tanuló jogai, majd a vád, illetve annak bizonyítékai. 

Ezt követően lesz lehetősége a vétkesnek tisztáznia magát, azaz előadhatja védekezését. 

Szükség esetén további bizonyítási eljárás következik, majd a Bizottság határozathozatalra 

visszavonul. Meghozza döntését, amit Fegyelmi Határozat formájában a tárgyalás 

lezárásaként kihirdet.  

 Mindezen információk után felolvassa (szó szerint ismerteti) és a jegyzőkönyvben szó szerint 

rögzítteti, hogy a tárgyalás a tanügyi jogszabályok szerint zajlik, melyek a következők:  

 Törvényi szintű szabályozás: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 Rendeleti szintű szabályozás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  



 

 45 

 

 Ismerteti, hogy a tanulót megilleti az ártatlanság vélelme, a tanulónak joga van védekezni a 

vád ellen, joga van bizonyítékokkal cáfolni a vádat, joga van törvényes képviselő bevonására,  
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 eljárás minden iratanyagába betekinteni, joga van fellebbezni és azt is el kell mondani, hogy 

a fellebbezést 15 napon belül tudja írásban benyújtani az intézmény igazgatójának, de a 

fellebbezést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatójának kell címezni. A 

fellebbezésben meg kell jelölnie a fellebbezés alapját, pl. az esetleges eljárási hibát.  

 Ezt követően egyértelműen és pontosan ismertetni kell a vádat, pontosan azt és csak azt, 

amit az eljárás megindításakor megfogalmazott a tantestület (kiértesítő levélben).  

 Ezt követően a bizottság elnöke ismerteti azokat a bizonyítékokat, amik a vádat bizonyítják. 

Ez lehet a megelőzőekben keletkezett irat, írásos tanúvallomás, jegyzőkönyv, esetleg tárgyi 

bizonyíték. Itt van lehetőség szükség esetén tanúk meghallgatására, esetleg szembesítésre. 

Minden fontos mozzanat jegyzőkönyvbe kerül. A jegyzőkönyv tartalmazza kötelezően a 

tárgyalás pontos helyét, idejét, tárgyát, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, 

hivatalos minőségük megjelölését, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó 

szerint kell rögzíteni a jogokra történő figyelmeztetést, a vádat, a bizonyítékokat, illetve az 

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

vagy képviselőjük kéri.  

 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 iskola tagja ellen a iskola rendjének megsértéséért  

 a) megrovás,  

 b) szigorú megrovás,  

 c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

 d) áthelyezés másik tanulócsoportba,  

 e) kizárás  

 fegyelmi büntetés szabható ki.  

 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 fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.  

 A megindítás dátuma és a határozat dátuma között nem lehet hosszabb idő, mint 30 naptári 

nap.  
 A fegyelmi határozatot a fegyelmi bizottság hozza (a jogszabály fenti mondatában a 

nevelőtestületet jelöli meg, de ezt úgy kell érteni, hogy a bizottság a nevelőtestület nevében jár 

el).  

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

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

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

jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.  

 A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha  

 a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,  

 b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,  

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

 d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy  

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

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

érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az 

eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.  

 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.  
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 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.  
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 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 elsőfokú fegyelmi 

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

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

továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével 

ellátva.  

 Tanköteles tanulóval szemben a”kizárás” fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő 

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

tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, iskolában történő elhelyezése a szülő 

kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül 

köteles másik iskolát, kijelölni számára.  

 A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és is helye lenne fegyelmi büntetés 

megállapításának, a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának hiányában a 

fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az 

eljárás előbb indult.  

 Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi 

tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú 

határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.  

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

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

 a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál,  

 b) áthelyezés másik tanulócsoportba és kizárás fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.  

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

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggesztheti.  

 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.  

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

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

iskola igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának 

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

 Kártérítési felelősség  
 Ha iskolanak a tanuló kárt okozott a iskola vezetője köteles a károkozás körülményeit 

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

károkozáskor a felügyeletét ellátó pedagógus személyét megállapítani. A vizsgálatról 

jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a iskola tanulója 

okozta, a vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul 

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

meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.  

 Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.  

 A kártérítés maximális mértékéről jogszabály rendelkezik, így gondatlan károkozás esetén nem 

lehet több, mint a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések 

szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százaléka.  

 A iskola a tanulónak iskolai tagsági viszonnyal okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, 

teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a 

kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell 

megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

10.3. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje  

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:  

 

nyomtatvány”,  

lítás dátumát,  

alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  

 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az igazgató felel, valamint a hitelesítésről az igazgatónak kell 

gondoskodnia.  

10.4. Elektronikus úton előállított, hitelesített tárolt dokumentumok kezelési rendje  

10.5. A Köznevelés Információs Rendszerében előállított dokumentumrendszer kezelése  

A köznevelési ágazat irányítási rendszerével a Köznevelés Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmaz az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 12  
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A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény 

igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata 

során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír 

alapú másolatát:  

 

-jei Országos Statisztikai Adatszolgáltatás (OSA) adatállománya;  

-jei pedagógus és tanulói lista;  

tt pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések;  

 

 

A tanulóbalesetek elektronikus bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és 

tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.  

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

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

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

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az igazgató által felhatalmazott személyek (az 

iskolatitkár és a tagintézmény-vezető/intézményegység-vezető/igazgatóhelyettes(ek) férhetnek 

hozzá.  

10.6. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésének eljárásrendje, tűz- és 

balesetvédelmi intézkedések  

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz- és balesetvédelmi 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 a tájékoztató füzetükben a tűz-, baleset- és 

munkavédelmi oktatásban történő részesülésükről szóló bejegyzés aláírásával igazolják.  

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak esetén, 

amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: 

fizika, kémia, biológia, informatika, testnevelés, technika. Az oktatás megtörténtét az 

osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a nevelő a tanév elején 

köteles megismertetni a tanulókkal. 13  
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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). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles 

elvégezni és adminisztrálni.  

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

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

nyilvántartását és az illetékes kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott 

munkavédelmi felelős végzi.  

10.7. Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok  

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

igazgató írásos engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Ekkor a használatba vevő a 

tárgyak épségéért anyagilag felelős. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az 

engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát az iskolatitkárnak kell leadni 

és iktatni, másik példánya a kölcsönvevőnél marad.  

A szakmai felszerelések, a szemléltetőeszközök, szemléltetéshez felhasznált anyagok 

megrendeléséről, beszerzéséről igazgatói engedélyezést követően a szakmai munkaközösségek 

gondoskodnak. A tanításhoz használt szemléltetőeszközök, anyagok, médiák foglalkozásokon való 

felhasználásának biztosítása a nevelő feladata. Az eszközök, berendezések hibáját az általános 

igazgatóhelyettesnek, illetve a rendszergazdának jelenteni kell, illetve a hibás eszközöket, 

berendezéseket le kell adni a hiba megjelölésével a fent nevezett alkalmazottaknak. Újbóli 

használatbavételről az intézkedő alkalmazott tájékoztat. A javíthatatlan eszközöket, 

berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.  

 

10.8. A helyiségek biztonságának rendszabályai  

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. A bezárt termek kulcsát az 

irodában a kulcsos szekrénybe kell elhelyezni.  

A szertárak biztonságos zárhatóságáról, karbantartásáról a gondnok gondoskodik. A szertárba a 

tanulók csak az illetékes pedagógussal együtt, vagy csak az ő utasítására mehetnek be, és csak az 

általa előírt feladatokat hajthatják végre.  

Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott 

károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az igazgató feladata a kár felmérése, és a 

kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendeztetése. 14  

 

10.9. Rendkívüli események esetén szükséges intézményi teendők  

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan nem várt, önerőből el nem hárítható esemény, 

amely az iskolában a nevelő-oktató munka biztonságosát jelentős mértékben zavarja vagy 

ellehetetleníti.  

Rendkívüli esemény lehet:  

a) bombariadó  

b) katasztrófahelyzet  

c) tűzeset  

d) terrortámadás  

e) egyéb az egészséget és a testi épséget fenyegető helyzet (a továbbiakban: veszélyeztető helyzet)  
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A rendkívüli események megelőzése érdekében az igazgató a tűz- és munkavédelmi feladatokkal 

megbízott alkalmazottal együtt esetenként, valamint mindennapi feladatai végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli, bombának látszó tárgy, egyéb szokatlan, a biztonságot 

előreláthatóan veszélyeztető jelenség vagy arra utaló jelek nem tapasztalhatók-e. Amennyiben 

ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy 

telefonon az illetékeseknek jelenteni.  

Jogszabályi kötelezettsége alapján az intézmény vezetője meghatározza a katasztrófa-, tűz- és a 

polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatában, irányítja és ellenőrzi a felkészülési és a védekezési időszakra 

meghatározott feladatok végrehajtását.  

Veszélyhelyzet esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:  

Ha az intézményben tartózkodó személy az épületben veszélyhelyzetet vagy annak fenyegető 

bekövetkeztének lehetőségét észleli – így bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bomba 

elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz –, az eseményt azonnal bejelenti az iskola 

legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy bármely intézkedésre jogosult alkalmazottjának. Az 

értesített vezető vagy döntésre jogosult alkalmazottja a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata 

nélkül köteles elrendelni a veszélyeztető helyzetet jelző riadót.  

Az iskola épületében tartózkodó személyek az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben 

azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában – 

az iskola előtti tér. A felügyelő pedagógusok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek az 

osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul összeszámolni, a tanulók 

kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekezőhelyen tartózkodni.  

A veszélyhelyzetet jelző riadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul 

köteles bejelenteni annak tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos. 

11. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 
 

11.1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója 

vagy fenntartója megállapodást köt a helyi egészségügyi intézmény vezetőjével. 

 

11.2. A megállapodásnak biztosítania kell: 

a) a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat, évente 1 alkalommal, 

 tüdőszűrés 8. osztálynak, évente 1 alkalommal, 

 belgyógyászati vizsgálat, évente 1 alkalommal, 

 szemészet, évente 1 alkalommal, 

 hallásvizsgálat évente 1 alkalommal 

 

c) a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal 

d) a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

e) a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai - tisztasági  szűrővizsgálatát évente 2 

alkalommal. 

f) egészségnevelés osztályonként 1 alkalommal. 
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12. Intézményi védő, óvó előírások 
 

12.1. Balesetek megelőzése: 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvónők a gyermekeket balesetmegelőző 

oktatásban részesítik. A nevelési tervükben évszakonként rögzítik azokat az óvó-védő 

szabályokat, amelyek betartása kötelező 

 

 az  épületében, játszóudvaron 

 séták során 

 kirándulásokon 

 utazáskor 

 rendezvényeken, könyvtárban. 

 

Az  csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat. A játékot használó pedagógus köteles a 

játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást gondosan 

áttanulmányozni és betartani. 

 

A játszóudvar, torna és játékeszközök épségét balesetmentes használhatóságát a karbantartó, 

csoportos dajka, pedagógus rendszeresen ellenőrzi. A balesetveszélyes eszközöket, állapotot 

köteles jelezni az  vezetőjének, és a veszélyforrás megszüntetéséig a berendezés, eszköz 

használatát megtiltani. 

Az  épületének állapotában bekövetkezett balesetveszély esetén a fenntartó köteles gondoskodni 

az épület karbantartásáról. 

 

12.2. Iskola 

 

 A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, teendőket, a 

foglalkozásokkal együttjáró veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformát a 

szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint (a tanórai foglalkozás, kirándulás, stb. 

során) az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés 

tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az intézmény Munka és Tűzvédelmi Szabályzatában 

foglaltak, valamint a 16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet 2. melléklete szerint kell eljárni. 

 

 Az intézmény a jogszabályban meghatározottak szerint kivizsgálja és nyilvántartja a 3 napon 

túl gyógyuló gyermek- és tanulóbaleseteket. Teljesíti az értesítési (szülő, jegyző) 

kötelezettségét a jegyzőkönyv megküldésével, amelynek egy példányát az intézmény őriz meg, 

valamint megteszi a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére.  

 

 Gyermek, valamint tanulói baleset, betegség esetén szükséges teendő: A beteg gyermek, tanuló 

az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. A pedagógus  szerint, 

ha a gyermek, tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermekről és a lehető legrövidebb időn belül 

értesíti a gyermek, a tanuló szüleit, gondviselőjét. Azt, hogy a gyermek, a tanuló egészséges, 

orvosnak kell igazolnia. Baleset, sérülés, akut megbetegedések esetén az intézményegység 

értesíti az iskolaorvost, a mentőket, a gyermek, a tanuló szüleit vagy az általa előzőleg 

megnevezett személyt a szülő (gondviselő) lakcímén vagy az általa megadott telefonszámon. 
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 A nevelési és oktatási intézményben a gyermekek, tanulók számára szervezett rendezvényen 

tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

 

 A gyermekeket, tanulókat, valamint a szülőket a nevelési-, valamint a tanév kezdetekor a 

hirdetőtáblára kihelyezett tájékoztatón egységenként kell informálni a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatot ellátó személyről, annak elérhetőségéről. 

 

12.3. A dohányzás intézményi szabályai 

 

 Az intézményben a tanulók nem dohányozhatnak. 

 Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a 

dohányzás és a16.3z egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos ! 

 Az intézményben tartózkodó idegenek számára a dohányzás tilos. Alkalmazottaink számára a 

dohányzás kizárólag az erre kijelölt helyen engedélyezett. 

 A székhelyintézmény tornatermében rendezett bálok alkalmával a dohányzás kizárólag a 

tornatermi folyosón engedélyezett, melynek betartásáért a rendezők felelnek. A kaposfői és 

szennai tagintézmény esetében tilos a tornateremben a dohányzás rendezvény alatt. 

 

 

 

13. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
 

Bombariadó esetén a rendőrség, tűzoltóság és a fenntartó értesítése a tűzriadóhoz hasonlóan 

történik. Az órát tartó, foglalkozást vezető pedagógus értesítése lehetőleg pánikkeltés nélkül 

történjen a tagintézmény vezető vagy megbízott személy által. 

Az épületet - az ajtók és ablakok nyitva hagyásával az esetleges robbanás hatásának csökkentése 

miatt –, az udvart is lehetőleg „úgy, ahogy vannak”, minél óvatosabban és gyorsabban, a testi 

épség megőrzésével hagyják el. Ismeretlen csomaghoz, tárgyhoz hozzányúlni tilos! Az épületben, 

az udvaron – amíg a rendőrség, tűzoltóság engedélyt nem ad  már nem tartózkodhat senki sem. 

 

13.1. Tennivalók tűzriadó esetén 

Tűzriadó esetén a biztonsági intézkedéseket a tagintézményi tűzvédelmi felelős irányításával a 

tűzvédelmi szabályzat és a tagintézmények  helyiségeiben kifüggesztett tűzriadó terv alapján kell 

megtenni. 

 

 

14. A tanítás, képzési idő, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti 

formája és rendje 

 
Iskolaotthon 
 

Az 1-8 évfolyamos tagintézményekben iskolaotthonos egész napos oktatási forma működik 

felmenő rendszerben. Iskolaotthonos nevelés és oktatás: az oktatás megszervezése a délelőtti és a 

délutáni tanítási időszakban - melyben a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és a 
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következő tanítási napokra is felkészülnek - a kötelező tanórai foglalkozások, a nem kötelező 

tanórai foglalkozások, a napközis foglalkozások, a mindennapos testedzés foglalkozásai 

időkeretében. A napi foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a mindennapi testmozgás 

biztosítva legyen. 

 

Iskolaotthonos szervezeti formára vonatkozó szabályok: 

 

Az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos szervezeti forma működik, délutáni időszakban való eltávozás, 

csak szülői kérelemre és évi 3 alkalommal engedélyezhető.  

Működésének rendje megegyezik az iskolai házirendben foglaltakkal, avval a kitétellel, hogy e 

szervezeti formára sem a délelőtti, sem a délutáni csengetési rend nem vonatkozik. 

14.1. Az intézmény ügyeleti rendszabályai 

 

 Tanuló az iskolában felügyelet nélkül nem tartózkodhat még az óraközi szünetben sem. Az 

intézmény ezért évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend és a munkabeosztás 

függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért a tagintézmény vezető a felelős. 

 Az ügyeleti rendben beosztott, vagy a helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti terület 

rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért.  

 Az intézmény a tanítási (foglalkozási) órák megkezdése előtt és után munkanapokon az alábbi 

ügyeletet tartja a szülői igények figyelembe vételével: 630 órától 1630 óráig pedagógus 

jelenlétében. 

 A vezetők benntartózkodása: Az iskola nyitvatartási idején belül 730 és 1530 között az igazgató, 

tagintézmény vezetők, tagitézményenként közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus 

jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan 

intézkedések megtételére. A 1530-kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó 

ügyeletet ellátó napközis pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 

 

 
 

Az intézmény nyitva tartása tagintézményenként: 
 

14.2. Általános Iskola Bárdudvarnok 

 

Az iskola szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig 630 órától 1830 óráig tart nyitva. 

A tornacsarnok a programok függvényében 2200-ig tarthat nyitva. 

Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett 

programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - 

rendezvények hiányában - zárva kell tartani. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt. 

Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 730 órától 1530 óráig tartja nyitva 

irodáit. 

14.2.1. A tanítási (foglalkozási) órák, valamint az óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

 Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő 

órarend alapján történik, pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanórán kívüli 

foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők. 
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 A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 7.45 órakor kezdődik. Kötelező 

tanítási órák 8.00 -tól kezdődnek és 13.35 –ig tartanak. Indokolt esetben az igazgató rövidített 

órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül 

csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató , 

tagintézmény vezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, 

kivételt indokolt esetben az igazgató és tagintézmény vezető tehet. A testnevelési órák 40 

percesek azokat a kicsengetés előtt 5 perccel be kell fejezni.  

 Az óraközi szünetek időtartama: 5-20 perc a házirendben feltűntetett csengetési rend szerint. Az 

óraközi szünetek rendjét beosztott ügyeletes pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünetek ideje 

nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn 

kívül a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! 

 

 Dupla órák az igazgató, tagintézmény vezető engedélyével szünet közbeiktatása nélkül is 

tarthatók, de a pedagógus köteles felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig. 

 Az étkezést lehetőség szerint 11,40 és 14 óra között kell lebonyolítani. 

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

vezetők javaslata alapján - az éves munkaterv rögzíti.       

 A tanórán kívüli foglalkozások megtartásának rendje: Az utolsó óráját befejező tanulónak 

legyen elegendő ideje arra( kb.20 perc), hogy ebédjét nyugodtan elfogyaszthassa. 

 

 

 

14.3. Fekete László Általános Iskola,  Szenna 

 

14.3.1. Az intézmény nyitvatartása 

Szenna: 700 – 1730-ig,  tart nyitva. 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt -eseti 

kérelmek alapján. 

 

 

 Az iskola előkészítő foglalkozás napi 4 óra, amelynek érdekében a gyerekek 5 éves kortól ezen 

idő alatt kötelesek az óvodában tartózkodni. 

 A nyári időszakban legalább 4 hétig zárva tart. Ez alatt az időszak alatt kell elvégezni az  

szükség szerinti felújítását. 

 Az  a tavaszi, téli időszakban, illetve munkanap áthelyezés esetén az igényeknek és 

gazdaságosságnak figyelembe vételével tart nyitva. 

 A nevelés nélküli munkanapok száma évente a fenntartó által meghatározott. 

 

14.3.2.  Fekete László Általános Iskola  

 

 Az intézmény szorgalmi időben reggel 7.00 órától 17.00 óráig tart nyitva. A szülői értekezlet 

napján a nyitva tartás az igazgató rendelkezése szerint meghosszabbodik. 

 Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények 

esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad 

engedélyt. 

 A reggeli ügyelet legkorábban 7.30-kor kezdődik és 8.00 óráig tart. 
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 A tanítás kezdete 8.00 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint a tanulói 

ügyelet rendjét a házirend határozza meg. 

 A nevelő-oktató munka a pedagógusok vezetésével, a heti órarend alapján a kijelölt 

tantermekben folyik. Tanórán kívüli foglalkozások az osztályok kötelező óráinak megtartása 

után szervezhetők. 

 Az intézményi tanulók részére az étkezést - külön beosztás szerint – 12.00 -től 14.00 óráig kell 

lebonyolítani. 

 A napközi otthonos tanulók ebédeltetése a napközis tanárok, a tanulószobás tanulók 

ebédeltetése a menzaügyeletes feladata. A vidéki tanulók ebéd utáni autóbuszra kísérését a 

menzaügyeletes látja el. 

 Az intézmény a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül 

csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet 

ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. A szorgalmi idő előkészítése augusztus 

15.-től kezdődik és augusztus 31.-ig tart. Ebben az időszakban kell megszervezni a javító 

vizsgákat. 

 

14.3.3. A  tagintézmény vezetők benntartózkodása 

Az intézmény nyitvatartási idején belül reggel 730 óra és délután 1530 óra között az tagintézmény 

vezető,  és a iskolatitkár közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

A vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény 

működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. 

A 1530-kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az 

intézmény rendjéért.  

 

 

14.4. Általános Iskola Kaposfő 

 

14.4.1. 

 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától délután 17.30 óráig tart 

nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő 

időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 

 Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartás idején belül reggel 7.30. óra és délután 16.00. 

óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők 

benntartózkodásának rendjét egy hétre előre kell meghatározni. 

 A reggeli nyitvatartás kezdetétől a vezető beérkezéséig ügyeletes nevelő, vagy a nulladik 

órában foglalkozást tartó nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó 

pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a 

szükségessé váló intézkedések megtételére.  

 Amennyiben az igazgató, tagintézmény vezetők rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tud 

a tagintézményekben tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 

nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

 Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00. óra és 13.30. óra között kell 

megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 illetve 20 perc, a 
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házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az iskolaotthonos szervezeti formában  a 

csengetési rendet nem kell figyelembe venni. Tanítás és foglalkozás  számukra 15.45-ig tart 

 A napközi csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.30. óráig tart. 

 Az iskolában reggel 7.00. órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az 

ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben  vagy  épületrészben a házirend alapján a tanulók 

magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok 

betartását ellenőrizni. 

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

(távolléte esetén az igazgató, tagintézmény vezető) illetve a részére órát tartó szaktanár írásos 

engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 

 Rendkívüli esetben  - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy a 

tagintézmény vezető, osztályfőnök  adhat engedélyt. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitvatartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni 

csak az igazgató, tagintézmény vezető engedélyével lehet. 

 Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 

történik 7.30. óra és 15.30. óra között. 

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

nyitva. az ügyeleti rendet az iskola igazgatója, tagintézmény vezetője határozza meg, és azt a 

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben 

az irodai ügyeletet   kéthetente kell megszervezni. 

 

14.4.2. A közalkalmazottak munkarendje a székhely és tagintézmények vonatkozásában 

 

 Az oktató-nevelő intézményben alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a 

munkavégzés egyes  szabályait a közoktatási törvény rögzíti. A közalkalmazottak 

munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Közalkalmazotti Szabályzat 

tartalmazza a Munka Törvény-könyvével, valamint „A közalkalmazottak jogállásáról" szóló 

törvénnyel összhangban. 

 Az intézményben a közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az 

intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében .A közalkalmazott 

munkaköri leírásait az igazgató és a gazdasági vezető készítik el, az intézményvezető hagyja 

jóvá. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével az egyes vezetők tesznek 

javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak 

szabadságának kiadására. 

 

14.4.3. A pedagógusok munkarendje a székhely és tagintézmények vonatkozásában 

 

 A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A törvény szerint "a 

nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, 

valamint a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a 

szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből 

áll." 

 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a tagintézmény vezető  

állapítja meg az intézményvezető jóváhagyásával, az intézmény működési rendjének 

függvényében. 
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 A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan 

működésének biztosítását kell figyelembe venni.  Az intézményvezetőség tagjai - a fenti 

alapelv betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb szempontok figyelembe vételére. 

 A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén (illetve a 

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. 

 A pedagógus köteles jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát 

lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra  30 percig az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, - hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 

intézkedhessen és a tanmenet szerinti előrehaladást biztosíthassa. 

 A pedagógus a tagintézmény vezetőtől engedélyt kérhet legalább 2 nappal előbb a tanóra 

(foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A 

tanórák  (foglalkozások) elcserélését a tagintézmény vezető is engedélyezheti. A tantervi 

anyagban való lemaradás elkerülése érdekében 

 hiányzások esetén - lehetőség szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani.  

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

rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató, tagintézmény 

vezető adja  a  szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 

 A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, a pedagógusok 

egyenletes terhelése. 

 

 

 

15. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a tanórán kívüli foglalkozások 

szervezeti formáit. 

A tanórán kívüli foglalkozások célja 

 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez - a közoktatási törvény 53.§.-a alapján. A tanórán kívüli 

foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a nevelőtestület tagjai, a szülői közösség, az 

iskolaszék, továbbá iskolán kívüli szervezetek (pl.: egyházak, egyesületek) kezdeményezhetik az 

igazgatónál. 

A tanulók a tanórán kívüli foglalkozásokra önkéntesen jelentkezhetnek, de ha felvételt nyernek a 

foglalkozásra, megjelenésük kötelező. 

 

15. 1. Szervezeti formái: 

 

 iskolaotthon 

 napközi otthon, amely a szülők igénye alapján kötelező 

 tanulószoba (külön igény szerint kötelező), 

 szakkör, 

 énekkar, 

 iskolai sportkör (közoktatási törvény szerint kötelez) 
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 tanulmányi, szakmai (intézményi, iskolák közötti, területi, országos) kulturális verseny, házi 

bajnokság, iskolák közötti versenyek, 

 diáknap, 

 osztálykirándulás, 

 környezeti nevelés célját szolgáló osztály- vagy csoportfoglalkozás, 

   kulturális, illetőleg sportrendezvény, 

 

 

Érdeklődési kör, önképzőkör,  a tanulók és a szülők igényei szerint szervezhetők. 

 

15.1.1. Napközi otthon 

Napközi otthon a szülők kérésétől függően – minden évfolyamon működhet. Szervezése 

elsősorban az 1-4. évfolyamon történik.  

A téli és a tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli munkanapokon - legalább 10 tanuló esetén 

- a csoportok összevonhatók. 

 

15.1.2. Tanulószoba 

A tanulószoba szervezése elsősorban az 5-8. évfolyamon történik. 

A tanulószoba a szorgalmi időszak alatt működik tanítási napokon 1400 órától 1600 - ig, az erre a 

célra kijelölt tantermekben. 

A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási 

módszerek kialakításában, a tananyag elsajátításában. Külön gondot kell fordítani a hiányos 

felkészültségű tanulókra. 

 

15.1.3. Szakkörök 

 Az intézmény a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de tanulók és a szülők újak 

szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül 

lehet jelentkezni. 

A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakkörök foglalkozás legyen ingyenesen igénybe 

vehető a szülői közösség véleményének meghallgatásával az igazgató, dönt. 

A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig 

tartanak. 

A foglakozások időtartama heti 1 vagy 2 óra. 

 

15.1.4.  Az énekkar 

Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, heti kétszer 45 perces 

időbeosztással működik. A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, illetve felvételükről 

a karvezető dönt. 

 

15.1.5. Az iskolai sportkör 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. A 

tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb 

számban vegyenek részt. A testnevelő tanárok felmérik, hogy a következő tanítási évben milyen 

sportköri foglalkozásra van igény, és március 31-ig javaslatot tesznek az iskolai sportkör szakmai 

programjára. Az iskolai sportköri csoportok az edzéstervben meghatározottak szerint 

használhatják az intézmény sportlétesítményeit és udvarát. 

 

15.1.6. Osztály- vagy csoportkirándulás 
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 Kirándulásnak minősül kiállításokon való részvétel, színházi előadások, múzeumok látogatása, 

történelmi nevezetességű helyek meglátogatása. A részvétel önkéntes és önköltséges. 

Kirándulások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz 

szükséges, de 20 tanulónként legalább egy főt. A kísérő pedagógusok távolléte hivatalos 

távollétnek minősül. 

 

 

A szakkör, az énekkar, a sportkör vezetőjét az igazgató, bízza meg. A megbízást ellátók 

szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkör, az énekkar és a sportkör működéséért. Éves 

munkaprogram alapján dolgoznak. Az énekkar szerepléseit, külső fellépéseit az igazgató 

engedélyezi. 

15.2. Általános Iskola Kaposfő 

 
Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

a.) napközi otthon 

b.) tanulószoba 

c.) egyéb tanórán kívüli foglalkozások 

 szakkörök 

 énekkar 

 diáksportkör 

 felzárkóztató foglalkoztatások 

 rahabilitációs foglalkozások 

 tehetségfejlesztő foglalkoztatások 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások 

 

 

 

15.2.1. A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok: 

 A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik az SZMSZ előírásai alapján. HHH 

tanuló felvételi kérelme nem utasítható el. 

 A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége dolgozza ki az 

SZMSZ előírásai alapján, és azt a napközis tanulók házirendjében rögzíti. A napközis tanulók 

házirendje az iskolai tanulói házirend részét képezi. 

 A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján 

történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az  

eltávozásra a tagintézmény vezető engedélyt adhat. 

 

 

15.2.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok: 

 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkózató foglalkozások 

kivételével- önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején 

történik és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 
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tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató 

foglalkozásokon kötelező. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, 

a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején a tagintézmény 

tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit a tagintézmény vezető bízza meg, a foglalkozások 

előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról naplót kell 

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

 

 

 Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

évente egy alkalommal június első hetében osztályaik számára tanulmányi kirándulást 

szerveznek. A tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli napok számát az 

iskola éves munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett helyét, idejét az 

osztályfőnököknek az osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük 

 Az iskola nevelői, szülői, a tagintézmény vezető előzetes engedélyével a tanulók számára 

túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

 Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

 Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít. 

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

Az iskolai könyvtár működésének szabályait az SZMSZ  tartalmazza. 

 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. 

 
 

 

 

 

 

15.2.3. A tanítás, képzési idő, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

Az intézményben tartózkodás rendje 
 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától délután 17.30 óráig tart 

nyitva. Az iskola igazgatójával, tagintézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az 

épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 

 Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartás idején belül reggel 7.30. óra és délután 16.00. 

óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők 

benntartózkodásának rendjét egy hétre előre kell meghatározni. 

 A reggeli nyitvatartás kezdetétől a vezető beérkezéséig ügyeletes nevelő, vagy a nulladik 

órában foglalkozást tartó nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó 

pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a 

szükségessé váló intézkedések megtételére.  
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 Amennyiben az igazgató, tagintézmény vezető rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tud 

az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület 

egyik  tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

 Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00. óra és 13.30. óra között kell 

megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 illetve 20 perc, a 

házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az iskolaotthonos szervezeti formában  a 

csengetési rendet nem kell figyelembe venni. Tanítás és foglalkozás  számukra 15.45-ig tart 

 A napközi csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.30. óráig tart. 

 Az iskolában reggel 7.00. órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az 

ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben  vagy  épületrészben a házirend alapján a tanulók 

magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok 

betartását ellenőrizni. 

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

(távolléte esetén az igazgató, tagintézmény vezető) illetve a részére órát tartó szaktanár írásos 

engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 

 Rendkívüli esetben  - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy 

tagintézmény vezető, osztályfőnök adhat engedélyt. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitvatartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni 

csak az igazgató engedélyével lehet. 

 Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 

történik 7.30. óra és 15.30. óra között. 

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

nyitva. az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt 

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

kéthetente kell megszervezni. 

 

 

 

 

15.3. Fekete László Általános Iskola Szenna 

Szervezeti formái: 

 napközi otthon, amely a szülők igénye alapján kötelező, 

 tanulószoba (külön igény szerint kötelező), 

   szakkör, 

 énekkar, 

 iskolai sportkör (közoktatási törvény szerint kötelez) 

 tanulmányi, szakmai (intézményi, iskolák közötti, területi, országos) kulturális verseny, házi 

bajnokság, iskolák közötti versenyek, 

 diáknap, 

 osztálykirándulás, 

 környezeti nevelés célját szolgáló osztály- vagy csoportfoglalkozás, 

   kulturális, illetőleg sportrendezvény, 

 

 

Érdeklődési kör, önképzőkör,  tanulók és a szülők igényei szerint szervezhetők. 
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15.3.1. Napközi otthon 

Napközi otthon a szülők kérésétől függően – minden évfolyamon működhet. Szervezése 

elsősorban az 1-4. évfolyamon történik.  

A téli és a tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli munkanapokon - legalább 10 tanuló esetén 

- a csoportok összevonhatók. 

15.3.2. Tanulószoba 

A tanulószoba szervezése elsősorban az 5-8. évfolyamon történik. 

A tanulószoba a szorgalmi időszak alatt működik tanítási napokon 1400 órától 1600 - ig, az erre a 

célra kijelölt tantermekben. 

A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási 

módszerek kialakításában, a tananyag elsajátításában. Külön gondot kell fordítani a hiányos 

felkészültségű tanulókra. 

15.3.3. Szakkörök 

Az intézmény a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de tanulók és a szülők újak 

szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül 

lehet jelentkezni. 

A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakkörök foglalkozás legyen ingyenesen igénybe 

vehető a szülői közösség véleményének meghallgatásával az igazgató, dönt. 

A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig 

tartanak. 

A foglakozások időtartama heti 1 vagy 2 óra. 

15.3.4. Az énekkar 

Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, heti kétszer 45 perces 

időbeosztással működik. A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, illetve felvételükről 

a karvezető dönt. 

15.3.5. Az iskolai sportkör 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. A 

tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb 

számban vegyenek részt. A testnevelő tanárok felmérik, hogy a következő tanítási évben milyen 

sportköri foglalkozásra van igény, és március 31-ig javaslatot tesznek az iskolai sportkör szakmai 

programjára. Az iskolai sportköri csoportok az edzéstervben meghatározottak szerint 

használhatják az intézmény sportlétesítményeit és udvarát. 

15.3.6. Osztály- vagy csoportkirándulás 

Kirándulásnak minősül kiállításokon való részvétel, színházi előadások, múzeumok látogatása, 

történelmi nevezetességű helyek meglátogatása. A részvétel önkéntes és önköltséges. 

Kirándulások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz 

szükséges, de 20 tanulónként legalább egy főt. A kísérő pedagógusok távolléte hivatalos 

távollétnek minősül. 

 

A szakkör, az énekkar, a sportkör vezetőjét az tagintézmény vezető bízza meg. A megbízást 

ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkör, az énekkar és a sportkör működéséért. 

Éves munkaprogram alapján dolgoznak. Az énekkar szerepléseit, külső fellépéseit az 

tagintézmény vezető engedélyezi. 
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A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi rendjének, 

illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. A területi 

és országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási 

órákon való részvétel alól. 

 

A tagintézmény vezető gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy a házi 

versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók – továbbá az énekkar –eredményes 

szereplését az egész intézményközösség megismerje. 

 

 

A tanítás, képzési idő, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 

 

16. Az intézményi hagyományok ápolása 
 

16.1. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok  

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

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az ünnepélyek, megemlékezések 

rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat. 

16.1.1. :A hagyományápolás célja 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések a nevelési programban vannak rögzítve. 

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

közös cselekvés örömét szolgálják, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

 Az épületek fellobogózása 132/2000.(VII. 14.) Korm. rendelet, 

 Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok a nevelési programban van rögzítve. 

 Nemzeti ünnepről megemlékezés: 1848-as szabadságharc (március 15.) 

 Csoport megemlékezések: intézményenként változó, munkatervben rögzített. 

  ünnepek, népszokások, hagyományok. 

  ünnepélyek, rendezvények megtartása 

 Mikulás, Karácsony, Farsang 

 Gyermeknap, Anyák Napja, Évzáró. 

 Egyéb helyi szokásokat, hagyományokat tükröző szokások 

 népi hagyományok ápolása 

 jeles napokhoz kapcsolódóan, népi kézműves technikák kiállítása, bemutatása. 

 Őszi, téli, tavaszi kirándulások 

 múzeum, színház, bábszínház, könyvtár, kiállítás látogatása. 

 

A megoldás módjait, eszközeit a csoport pedagógusai a szülőkkel együtt határozzák meg, a 

gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának megfelelően. 
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16.1.2. Iskola: 

 

A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában központi ünnepséget kell szervezni. 

Az ünnepség időpontját, illetve a szervezésért felelős személyt az intézményi munkaterv 

tartalmazza.  

Az intézmény hagyományaihoz tartozó rendezvények : 

 Mikulás ünnepség az óvodásoknak, alsó tagozatosoknak 

 karácsonyi ünnepségek az iskolát fenntartó önkormányzatok községeiben, 

 farsangi bál (1-8. évfolyamon), 

 farsangi bál (az iskolában tanuló gyermekek szüleinek), 

 háziversenyek, 

 bemutatóest, 

 Madarak-fák napja, 

 települési rendezvényeken történő fellépés az intézményvezetés szervezésében. 

 Idősek napja 

 

16.3. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai a Általános  Iskola   Kaposfő tagintézményben 

 

Az iskola,  hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének 

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok 

ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves 

munkatervben határozza meg. 

 

Az intézmény hagyományos ünnepi rendezvényei a következők: 

 tanévnyitó ünnepély 

 aradi vértanúkról való megemlékezés 

 megemlékezés október 23-ról 

 idősek köszöntése 

 karácsony 

 megemlékezés március 15-ről – közösen a községi rendezvénnyel 

 anyák napja 

 tanévzáró, ballagás 

 nyugdíjba vonulók búcsúztatása 

 

Iskolai szintű versenyek és szórakoztató rendezvények: 

 farsangi karnevál 

 madarak, fák napja 

 vetélkedők, versenyek 

 klubdélutánok 

 kulturális bemutató 

 „bolondballagás” 

 

Az iskola vezetése minden olyan kezdeményezést támogat, ami az iskolához, a szülőfaluhoz 

tartozás érzését erősíti. 

 

A  hagyományok ápolása 

Hagyományápoló nyílt és zárkörű ünnepélyek és rendezvények az  egységekben: 
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1. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

 közös megemlékezés a gyermekek név, illetve születésnapjáról, 

 ajándékkészítés anyák napjára, kisebb óvodásoknak, 

  ünnepélyek, rendezvények megtartása, télapó, karácsony, húsvét, pünkösd, farsang, 

gyermeknap, anyák napja, évzáró ünnepélyek, március 15-i megemlékezés, 

 népi hagyományok ápolása: jeles napokhoz kapcsolódó szokások, népi kézműves 

 technikák bemutatása, megtanítása, 

 őszi, tavaszi kirándulások szervezése. 

 

2. A nevelőkkel kapcsolatosan: 

 szakmai napokon való részvétel biztosítása, akár helyben szervezetten (évente 1-2x) 

 házi bemutatók szervezése (évente 1x) 

 továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása (ált. 2x) 

 dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról (3-4 alkalommal) 

 a pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozó köszöntése, felkarolása 

 a távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása 

 közös ünnepélyek, alkalmak szervezése, névnapok, 50. születésnap, kirándulás, beteglátogatás. 

 nemzetiségi ünnepek (nemzeti ünnepek) 

 

 életünket az ünnepek tehetik hangulatosabbá, fontos, hogy a magyar mellett a német 

néphagyomány elemeit is beleszőjük ezekbe.  szinten emlékezzünk meg német nemzetiségi 

ünnepekről. 

 

17. Egyéb rendelkezések 
 

17.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

a. Az iskolaorvossal a rendszeres kapcsolattartás a tagintézmény vezető feladata. A testnevelés 

óráról hosszabb ideig tartó felmentést, szakorvosi írásos vélemény alapján csak az iskolaorvos 

adhat. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. Az iskolaorvos a szakorvosi 

vélemény figyelembe vételével a tanulókat gyógytestnevelés foglalkozásokra utalhatja. A 

gyógytestnevelési foglalkozásokat az órarendben rögzítjük. 

b. Az iskolaorvos az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében 

felvilágosító előadásokat tarthat. A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy 

kell osztályonként megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, 

illetve ha mód van rá, csak tanítás előtt vagy után. Az orvosi vizsgálatok időpontjáról az 

osztályfőnököt a tagintézmény vezető ad tájékoztatja. 

c. Az osztályfőnöknek gondoskodnia kell arról, hogy osztályának tanulói az orvosi vizsgálaton 

megjelenjenek. 
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18. Záró rendelkezések 
 

a. Jelen szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosítása csak a nevelőtestület 

elfogadásával, a jelzett közösségek egyetértésével és a Társulási Tanács jóváhagyásával 

lehetséges. 

 

b. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket - 

mint pl. a belső ellenőrzés szabályozását, az iratkezelés - a pénzkezelés -,a  bizonylatolás 

rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait stb.-önálló szabályzatok tartalmazzák.  

c. A mellékletben található szabályzatok - mint igazgatói utasítások - jelen SZMSZ változtatása 

nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások 

vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. 

 

18.1. Az iskolai és  dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény hatályos Pedagógiai Programjáról, az SzMSz-ről és a Házirendről az 

intézményegységekben felelős vezetőtől minden munkanapon (szabadság, betegség, stb. 

kivételével) 14-16 óra között lehet tájékoztatást kérni a tagintézmény vezető tartózkodási helyén. 

A Pedagógiai Program megtalálható az iskolai könyvtárakban is. 

 

18.2. A pedagógus felelőssége 

Tanítási óra, foglalkozás után köteles a használt elektromos berendezések áramtalanításáról és az 

audiovizális eszközök takarásáról gondoskodni. A személyes adatok kezeléséről, védelméről szóló 

törvény intézményi vonatkozásait betartani. 

 

18.3. Szociális támogatás megállapításainak és felosztásának elvei 

 A szociális támogatás elveit a tankönyvrendelet figyelembevételével határozza meg az 

intézmény. 

 Azoknak a tanulóknak, akik az ingyenes tankönyvellátásban nem részesülnek, a fenntartó 

önkormányzatok állapítják meg egységesen minden tanévben a támogatás mértékét. 

 A rászoruló tanulók egyéb támogatásra a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős jelzése alapján a 

gyermekjóléti szolgálat tesz javaslatot a gyermek illetékességi helyének önkormányzat 

vezetőjénél. 

 

18.4. A tankönyvrendelés szabályai Fekete László Általános Iskola Szenna tagintézményben 

9. 1. A tankönyvrendelés előkészítésében közreműködő alkalmazott saját hatáskörében intézkedik 

arról, hogy az oktatási miniszter által évente kiadott tankönyvjegyzék, zenei bibliográfia az 

igazgató által engedélyezett példányszámban álljon rendelkezésére a pedagógusoknak. 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy a tankönyvjegyzéket az iskolaszék, a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat is megismerje. 

9. 2. A tankönyvrendelést a pedagógusok tankönyvválasztását követően lehet összeállítani. A 

pedagógus az intézmény helyi tantervének előírásai, és a szakmai munkaközösség véleményének 

figyelembe vételével választja ki az általa alkalmazni kívánt tankönyvet, majd egyeztet az 

osztályába tartozó tanulók szülői közösségével. 
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9. 3. Az igazgató a pedagógusok igényei alapján összeállított tankönyvrendelési tervezetről 

véleményt kér a szakmai munkaközösségtől, a tankönyvjegyzékben nem szereplő könyv 

felvételéhez pedig, az egyetértésüket kéri. Véleményeltérés esetén szakmai egyeztetést folytatnak 

le az érintett pedagógussal. 

9. 4. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az igazgató a szakmailag egyeztetett tervezetéről szerzi be 

az iskolaszék véleményét, illetve a tankönyvjegyzékben nem szereplő könyv esetében az 

egyetértést. Észrevétel esetén a szakmai munkaközösség bevonásával érdemi tárgyalásokat 

folytatnak, s csak ezt követően történik a tankönyvrendelés véglegesítése. 

9. 5 A tankönyvrendelés elkészítésében közreműködőknek figyelembe kell venni a jogszabályi 

határidők megtartására, ezért az ütemezés szerinti feladatokat határidőben el kell végezni. 

 

 

18.5. Aláírási és pecséthasználati jogkör 

Az intézmény vonatkozásában aláírási joga az igazgatónak van. Intézményi pecsétet az igazgató, 

valamint az eseti megbízással rendelkező személy használhat. A tagintézmény vonatkozásában 

aláírási joga az  tagintézmény vezetőnek van. A tagintézményi pecsétet az tagintézmény vezető, 

valamint az eseti megbízással rendelkező személy használhat. Bizonyítványok, naplók, 

anyakönyvek és ellenőrzők hitelesítésére az érintett osztályfőnök jogosult. Pecsétet csak átvételi 

elismervény ellenében lehet a hivatali helyiségből kiadni. A használaton kívüli pecsét elzárandó. 

 

18.6. Záró rendelkezések 

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a nevelőtestületi elfogadással, a jelzett közösségek 

egyetértésével és a fenntartók képviseletében eljáró Társulási Tanács jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

2. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló 

szabályzatok tartalmazzák, igazgatói utasítások egészítik ki. A melléklet, utasítások az SzMSz 

változtatása nélkül is módosíthatók. 
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1. számú melléklet 
 

 

 Adatkezelési szabályzat 

Általános rendelkezések 

A szabályzat célja és hatálya 

E szabályzat célja, hogy meghatározza a Fekete László Általános iskola és Óvodában az 

adatkezelés és az adattovábbítás intézményi rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem 

alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a 

jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézményben, annak minden szervezeti egységénél folytatott 

valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre. 

 

1. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 

A személyes adat 

Adatvédelmi tv. 2. § 1. E törvény alkalmazása során személyes adat: a meghatározott 

természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, 

az érintettre vonatkozó következtetés 

2. a) Személyes adatok az azonosító és a leíró adatok. 

b) Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak. 

Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, születési helye és ideje, 

lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges azonosító adatok a matematikai 

vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen a személyi azonosító kód, a  

társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), az adóazonosító jel, a személyi igazolvány száma, 

az útlevél száma, a tanuló azonosító száma és diákigazolványának száma. 

c)A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok. A meghatározott 

természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat nem személyes adat (pl. statisztikai 

adat. 

 

Adatvédelmi tv. 2. § 2. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai 

hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre 

vonatkozó személyes adatok; 

3. Az intézményben nem kezelhető az Adatvédelmi tv. 2.§ 2. pontja szerinti különleges adat, 

kivéve a Kt 2. számú mellékletében meghatározott különleges adatok. 

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás 

 

Adatvédelmi tv: 2. § 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adatvédelmi tv: 2. § 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon 

végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 

további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy 

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 
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Adatvédelmi tv: 2. § 10. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 

hozzáférhetővé teszik; 

Adatvédelmi tv: 2. § 15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 

valamint az alkalmazás helyétől; 

Adatvédelmi tv: 2. § 16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi 

 4. a)Az intézményben adatkezelést e szabályzatban meghatározott körben, mértékben és eljárást 

alkalmazva a következő személyek és szervezeti egységek végezhetnek: 

- Tagintézmény vezetők és az általuk megbízott személyek az egységek vonatkozásában. 

- Intézményvezető és az általa megbízott személy az intézmény vonatkozásában. 

b) Az intézményből adattovábbításra e szabályzatban meghatározottak szerint a következő 

személyek jogosultak: 

- Intézményvezető és az általa megbízott személy. 

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága 

Adatvédelmi tv 5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 

5. a) Az intézményben személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, 

vagy meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a cél 

eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az 

adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell. 

b) Törlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk már nem lehetséges. 

Az adatkezelés törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe kell venni.  

 

2. Az adatkezelések szabályai 

6 a) Személyes adat az intézményben akkor kezelhető, ha 

• ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy 

• azt törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján az intézmény szabályzata elrendeli. 

b) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. A kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve az intézmény adatkezelési szabályzatát is. 

c) Az intézményben, illetve szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az 

általuk megismert személyes adatokat szolgálati tikokként megőrizni. 

Adatvédelmi nyilvántartás 

7. a)Az intézményben létesített minden adatkezelésről nyilvántartást kell vezetni. 

b) A nyilvántartás dokumentálja az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket és 

körülményeket. Ezek különösen: 

• az adatkezelés megnevezése, 

• célja, rendeltetése, 

• jogszabályi alapja (törvény, adatkezelési szabályzat), 

• kezelője (szervezeti egység, annak vezetője, illetve az adatfeldolgozást végző felelős személy 

neve, beosztása, irodája és telefonszáma), 

• érintettek köre és száma, 

• nyilvántartott adatok köre, fajtája, 

• adat forrása (maga az érintett, vagy más adatkezelés), 

• adattovábbítás (Mely szerv részére? Milyen rendszerességgel?), 

• adatok megőrzésének illetve törlésének ideje. 
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c)Az adatkezelés megszűnése után a nyilvántartást irattárba kell helyezni, és tíz évi megőrzés után 

selejtezni kell. 

Adattovábbítás az intézményen belül 

Adatvédelmi tv. 8. § (1)Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az 

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

8. a)Az intézmény szervezeti rendszerén belül a (z) (köz)alkalmazottak és a gyermekek,tanulók 

személyes adatai a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig 

– csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely a munkaviszonnyal,közalkalmazotti 

jogviszonnyal illetve a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat 

lát el. 

b) A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatok közül magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül továbbíthatók. 

A nevelőtestületen belüli adattovábbításra a nevelőtestület tagjai, külső óraadók, a nevelő-

oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak; az osztályon belüli adattovábbításra az osztályban 

tanító pedagógusok,  tagintézmény vezetők, igazgató jogosultak. 

c) Az intézményben folyó különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes cél érdekében, 

indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze. 

 

Adattovábbítás külső szervezet vagy magánszemély részére 

9. a)Az intézményen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló 

megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazza az intézményt. Az 

érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a 

megkereséssel élő szervek meghatározott körére. 

b)A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 2. számú mellékletében felsorolt, 

alkalmazottakra vonatkozó adatok érintett nyilatkozattételétől függetlenül továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, 

államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, 

a nemzetbiztonsági szolgálatnak a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik 

ellátása céljából. E szervekhez az adattovábbításra az intézményvezető jogosult. A 

nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre vonatkozó minden adat – a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-a szerint - államtitok, amiről 

sem más szerv, sem más személy nem tájékoztatható 

c) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 2. számú mellékletében felsorolt, gyermekek 

tanulók adatai a hivatkozott törvényben meghatározott célból az alábbiak szerint továbbíthatók Az 

adattovábbításra • fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére az intézményvezető, 

• a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 

rendellenességre vonatkozó adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez a pedagógus az 

vezető, illetve az igazgató útján, 

• az  fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatokat a szülőnek, a 

pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának az vezető, 

• a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat a szülőnek a pedagógus, az 

osztályfőnök, a vizsgabizottságnak, ha az értékelés nem az iskolában történik az iskolának, 

iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének az igazgató,  

• a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány kiállításához 

szükséges valamennyi adatot a nyilvántartás vezetésével megbízott alkalmazott az igazgató útján,  

• a gyermek  felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához az vezető, 

• a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához az igazgató, 
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• az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 

egészségügyi állapotának megállapítása céljából az , 

• családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából a pedagógus, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős az vezető, illetve az 

igazgató útján, 

• az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok 

nyilvántartása céljából, 

• a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben és célból. a 

tankönyvfelelős az igazgató útján jogosult. 

d)A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket 

jegyzőkönyv felvételével dokumentálni kell. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: 

• a megkeresést kezdeményező szerv, vagy személy megnevezése, postacíme, 

• az adatkérés célja, rendeltetése, 

• az adatkérés jogszabályi alapja, illetve az érintett nyilatkozata, 

• az adatkérés időpontja- az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatkezelés megnevezése, 

• az érintettek köre, 

• a kért adatok köre, 

• az adattovábbítás módja 

 

3. Adatbiztonsági rendszabályok 

Számítógépen tárolt adatok 

10. A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, különösen az 

alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:. 

a) Biztonsági mentés: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen a 

tanulói nyilvántartás esetén hetente, a bér- és munkaügyi nyilvántartás, valamint a személyzeti 

nyilvántartás anyagából pedig havonta - kell külön adathordozóra biztonsági mentést készíteni. A 

biztonsági mentést tartalmazó adathordozót tűzbiztos fémkazettában kell őrizni. 

b) Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a további kezelést 

már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat – el kell választani az aktív résztől, majd a 

passzívált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni. Az e szabályzat különös részében említett 

adatkezelések archiválását évente egyszer kell elvégezni. Az archivált adatokat tartalmazó 

adathordozót tűzbiztos fémkazettában kell őrizni. 

c) Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel 

ellátott helyiségben kell elhelyezni. 

d) Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők számítógépein gondoskodni kell a 

vírusmentesítésről. 

e) Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható 

jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval - lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről 

rendszeresen gondoskodni kell.  

f) Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával 

meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen 

személy hozzáférjen. 

Manuális kezelésű adatok 

11. A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell 

foganatosítani: 

a)Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és 

vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni. 

b) Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők 

férhetnek hozzá. A tanulói törzskönyveket, a bizonyítványokat, személyzeti valamint a bér- és 
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munkaügyi iratokat lemezszekrényben, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további iratokat pedig 

különálló, zárható helyiségben, zárható iratszekrényekben kell őrizni. 

c) Archiválás: Az e szabályzat különös részében említett adatkezelések iratainak archiválását 

évente egyszer el kell végezni. Az archivált iratokat a vonatkozó jogszabálynak, valamint a irattári 

terveknek megfelelően kell szétválogatni és irattári kezelésbe venni. 

12. a)Az érintett az illetékes adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és 

abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy 

adatait ne ismerhesse meg.   

b) Az érintett kérelmére az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 15 napon belül 

írásban tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. 

c) Tájékoztatás illetve a betekintés biztosítása csak akkor tagadható meg, ha a kért adatokat az 

illetékes szerv a megfelelő eljárás keretében - az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1999. 

évi LXV. törvény szabályai szerint - előzetesen államtitokká vagy szolgálati titokká nyilvánította, 

az adatkezelő köteles az érintettel a közlés megtagadásának indokát közölni. 

d) Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak 

helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni 

köteles. 

e) Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül kérheti 

kezelt adatainak törlését. A törlést két munkanapon belül el kell végezni. 

13. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az intézmény vezetőjéhez 

fordulhat 

 

4. A gyermek, tanuló adatainak nyilvántartása 

14. a)A tanulói jogviszonnyal, iskolai tagsági jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartás jogszabályi 

alapját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklete képezi. 

b)Az intézmény a gyermekek, a tanulók személyes adatait csak pedagógiai célból, pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, iskola-

egészségügyi célból, a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság 

elbírálásához és igazolásához, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, már folyamatban lévő büntetőeljárásban, szabálysértési 

eljárásban a büntethetőség és a felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából, a célnak 

megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. 

c) Kt. 2. számú melléklete szerint a gyermekre, tanulóra vonatkozó, az intézményben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 

a) gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén 

való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

b) szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 

c) a gyermek  fejlődésével kapcsolatos adatok; 

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

- felvételivel kapcsolatos adatok, 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok, 

- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

- a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

- a tanuló azonosító száma, 
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- a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

- a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben és célból. 

15. a). Az intézmény a gyermek, tanuló személyes adatait a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében előírt tanügyi 

nyilvántartások vezetésével manuálisan , illetve számítógépes adatbázisban tartja nyilván.  

b) A nyilvántartásokat a jogszabályban meghatározott alkalmazottak vezetik. A nyilvántartások 

vezetése az adatok felvételére, írására, olvasására, jogszabály szerinti helyesbítésére, törlésére, e 

szabályzat szerint az adatok továbbítására terjed ki. 

c) A számítógépes adatbázist az iskolatitkár kezeli. Az adatbázisokból adatokat e szabályzat 

szerint továbbíthat. Az adatbázishoz hozzáféréssel az intézményvezető rendelkezik 

d) Az intézmény szervezetén belül a gyermek, a tanuló személyes adatait tartalmazó 

nyilvántartásból csak azon szervezeti egység, illetve alkalmazott részére teljesíthető 

adatszolgáltatás, amely a gyermek, a tanuló tanulói jogviszonyával, tanulmányi és 

vizsgakötelezettségeinek, a számára igénybe vehető szociális és egyéb ellátások, szolgáltatások, 

valamint az általa teljesítendő befizetési kötelezettségek megállapítására illetékes. 

e) Az intézményben az adatkezelés időtartama azonos az irattári őrzési idővel. 

 

5. Személyzeti nyilvántartás 

16. a)A személyzeti nyilvántartás a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó tények 

dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 2. számú melléklete, a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény 

képezik. 

b) A személyzeti nyilvántartás adatai csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, 

kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvényben meghatározott 

nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten, az alkalmazott 

közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, a besorolási követelmények 

igazolására és statisztikai adatszolgáltatásra használhatók fel. 

c)A személyzeti nyilvántartás iratai a következők: 

• a személyi anyag, 

• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

• egyéb jogviszonyokkal kapcsolatos iratok, 

• az alkalmazott saját kérésére kiállított, vagy önként átadott iratai. 

d) A személyi anyag tartalma a következő: 

• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú mellékletében, illetve a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. számú mellékletében felsorolt 

személyes és különleges adatokat tartalmazó alapnyilvántartás adatlapja,  

• az önéletrajz, 

• az erkölcsi bizonyítvány, 

• a kinevezési okirat, 

• a besorolásról, illetve a visszatartásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratok, 

• a minősítés, 

• a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

• a jutalmazásról, kedvezményekről, juttatásokról szóló határozat, valamint 

• a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat 

e) A személyi anyagban csak olyan adat és megállapítás tarható nyilván, amelynek alapja: 

• közokirat, vagy a közalkalmazott nyilatkozata, 

• a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 
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• bíróság vagy más hatóság döntése, illetve 

• jogszabályi rendelkezés. 

f) Az d) bekezdésben felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell 

tárolni, s külön számtartományon belül gyűjtőszámon kell iktatni. Az így beiktatott személyzeti 

iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra kialakított 

iratgyűjtőben kell őrizni. Az iratgyűjtőbe elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, 

amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is. 

g)Az iratgyűjtő rendszeresítése és a benne elhelyezett iratok kezelése az 

intézményvezető(igazgató) feladata. Az iratok tárolása, őrzése, kezelése az iskolatitkár feladata. 

h) A személyi anyag a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően történő irattárba 

helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét, időpontját és 

az iratkezelő aláírását. 

i) A közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat - amennyiben a jogviszony 

nem jött létre - az érintettnek, illetve a személyi anyagot a korábbi munkáltatónak soron kívül 

vissza kell adni. 

17. a)A személyi iratokba csak az alábbi szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

• a Kjt. 83/D.§-ában meghatározott szervek és személyek; 

• az egyéb jogviszony alapján keletkezett iratokba a rájuk vonatkozó törvény szerint jogosultak 

(pl. adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr, stb.). 

b) Az alkalmazott a személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. E szabályzatban 

foglaltak szerint tájékoztatást kérhet személyi irataiba történt betekintésről, adatszolgáltatásról, 

személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről.  

c) Az alkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba az a) 

bekezdésében felsorolt személyek a "Betekintési Lap" kitöltését követően jogosultak betekinteni. 

d) A Betekintési Lapon meg kell jelölni a betekintést kérőt (szerv, személy), a betekintés 

időpontját, annak jogcímét, célját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. 

e) A Betekintési Lapot a személyi anyag részeként kell kezelni. 

f) A Betekintési Lap alapján történt betekintés, illetve személyi irat továbbítását és az 

adatszolgáltatás tényét külön iktatókönyvben kell nyilvántartani. Személyes adatot tartalmazó 

iratot továbbítani csak zárt borítékban (csomagolásban) szabad. A csomagoláson fel kell tüntetni, 

hogy személyes adatokat tartalmaz, és csak a címzett bonthatja fel. 

18. a)A (köz)alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért az intézményvezető, 

az intézményegység-vezető,az iskolatitkár, az alkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 

tartozik felelősséggel  

b)A személyzeti nyilvántartást az iskolatitkár vezeti. Jogosultsága és felelőssége az adatok 

felvételére, írására, olvasására, jogszabály szerinti helyesbítésére, törlésére és e szabályzat szerint 

az adatok továbbítására terjed ki. 

c)A nyilvántartás kezelése vegyes rendszerben számítógépen és manuális módszerrel történik. Az 

adatok biztonságáról az adatkezelő gondoskodik.  

d)Az intézmény szervezetén belül a személyzeti nyilvántartásból csak az intézményvezető 

(igazgató), az intézményegység-vezetők, illetve a munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat 

ellátó részére teljesíthető adatszolgáltatás. 

e)A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott személyi iratait irattárban 

kell elhelyezni. 

f)A személyi anyagot – kivéve , amit az áthelyezés során az új munkáltatónak átadtak – a 

közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. 
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2. számú melléklet 
 

 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 45/A § (5) 

bekezdése alapján az intézményvezető köteles rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének 

eljárásrendjéről, amely a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. 

Az intézménynél előforduló szabálytalanságok kezelésére az itt meghatározott eljárásrendet kell 

a1kalmazni. 

 

1. Általános rész 

 

1.1. Szabálytalanság 

A szabálytalanság. valamely létező szabálytól: 

- központi jogszabályi rendelkezéstől, 

- helyi rende1ettől, 

- egyéb belső szabályzattól, utasítástól való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem tartását 

jelenti. 

A szabályok be nem tartása adódhat 

- nem megfelelő cselekményből, 

- mulasztásból, 

- hiányosságból. 

A szabálytalanság bekövetkezhet: 

- az államháztartás működési rendjében, 

- a költségvetési gazdálkodás valamely területén, 

- a költségvetési szerv valamely feladatellátásában, stb. 

 

1.2. A szabálytalanságok típusai 

A szabálytalanságoknak alapvetően két típusát kell megkülönböztetni: 

- a szándékosan okozott szabálytalanságokat, valamint 

- a nem szándékosan okozott szabálytalanságokat. 

A szándékosan okozott szabálytalanságok közé az alábbiakat kell sorolni: 

- félrevezetés, 

- csalás, 

- sikkasztás, 

- megvesztegetés, 

- szándékosan eszközölt szabálytalan kifizetés. 

A nem szándékosan okozott szabálytalanságok közé kell sorolni a következőket: 

- figyelmetlenségből elkövetett szabálytalanság, 

- nem megfelelő módon és tartalommal vezetett nyilvántartásokból származó 

szabálytalanság, 

- hanyag munkavégzésből, magatartásból származó szabálytalanság, 

- határidő elmulasztása miatt szabálytalanság. 
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2. A szabálytalanságok megelőzése 

 

2.1. A szabálytalanságok megelőzése érdekében működtetett FEUVE rendszer 

A szabálytalanságok megelőzése érdekében az intézmény a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzési rendszert működteti. Ennek során kiemelt figyelmet  kell fordítani a 

következőkre: 

- a szervezet megfelelően szabályozott legyen, s a szabályzatok folyamatosan 

felülvizsgálatra kerüljenek, 

- az intézmény a szabályzatok szerint működjön, a működése e tekintetben is 

folyamatosan ellenőrzött legyen, 

- szabálytalanság esetén történjen intézkedés a szabálytalanság 

- megszüntetésére, 

- a szabálytalanság helyesbítésére, korrigálására. 

 

2.2. A szabályozottság biztosítása 

A szabályozottság biztosítása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézmény vezetőjének kell 

gondoskodnia - belső utasítási rendszerének megfelelően - arról, hogy az intézmény valamennyi 

kötelező, illetve a működést egyébként segítő belső szabályozással rendelkezzen. 

A szabályozottság biztosítása nemcsak a szabályzatok rendelkezésre állását jelenti, hanem azt is, 

hogy a szabályok mindig naprakészek, a jogszabályokhoz, illetve a belső szervezeti elvárásokhoz 

igazodóak legyenek, tartalmukban segítséget nyújtsanak az intézmény feladatainak ellátásához, 

végső soron az intézmény célkitűzésrendszerének eléréséhez, megvalósításához. 

Az intézmény működése tekintetében a legfontosabb szabályzatok, utasítások jegyzékét a FEUVE 

szabályzat tartalmazza. 

 

3. A szabálytalanságok kezelési rendje 

 

3.1. A szabálytalanságok kezelésének fogalma 

A szabálytalanságok kezelése: az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, 

az intézkedések hatásának nyomon követése, a nyilvántartási tevékenység, mely közvetlenül az 

intézmény vezetőjének a feladata. 

 

3.2. Felelősségi szabály 

A szabálytalanságok kezelési feladatainak ellátásába az intézmény vezetője - az 1. számú 

mellékletben meghatározott rendben - más személyeket is bevonhat 

 

3.3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 

A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) 

előfordulásának megelőzése. 

A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a FEUVE 

rendszerbe új elemeket kell beépíteni, hogy az előzetes, a folyamatos, valamint az utólagos vezetői 

ellenőrzés eszközével a szabálytalanság előfordulása, illetve ismételt felmerülése kivédhető 

legyen. 

A FEUVE rendszerben az ellenőrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a független 

belső ellenőrzés érintett területre vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a mu1asztások, 

hiányosságok, helytelen cselekmények tényeire, okaira, körülményeire, illetve a felelősökre. 

A FEUVE rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belső ellenőrzési tapasztalatokat 

úgy kell hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes szabályozással, a 

szabályozás megismertetésével a szabályozás betartatásával, illetve közvetlen felelősök 

meghatározásával az újabb szabálytalanságok kivédhetőek legyenek. 
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3.4. Általános elvek 

A FEUVE rendszer kia1akításáért felelős intézményvezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy az 

"első szintű pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és hatékonyságának 

vizsgálatával és, értékelésével a szabálytalanságok bekövetkezését elkerüljék. 

A FEUVE rendszer kielégítő működését biztosítani kell a szerv minden tevékenysége 

vonatkozásában. 

A szerv azon tevékenységeire, működési folyamataira, ahol a szabálytalanságok előfordulásának 

kockázata magas, külön figyelmet kell szentelni 

A FEUVE rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan elemeket határoz meg, mely olyan 

feladatokat ír elő, amelyek kiküszöbölik az elkövetés lehetőségét, illetve korlátozzák az okozható 

kár mértékét 

 

3.5. A szabálytalanságok kezelési rendjébe tartozó feladatok 

A szabálytalanságok kezelési rendjébe az alábbi feladatok ellátása tartozik: 

- a szabálytalanságok észlelése, 

- intézkedések, eljárások meghatározása, 

- intézkedések, eljárások nyomon követése, 

- a szabálytalanságok és a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések 

nyilvántartása. 

 

3.5.1. A szabálytalanságok észlelése 

A szabályta1anságok észlelése több módon is történhet. Ilyen észlelési pontok,  helyzetek 

lehetnek: 

- a FEUVE rendszerben történő észlelés, ahol a konkrét észlelő lehet 

- az a dolgozó, aki közvetlenül részt vesz az adott munkafolyamatban, 

illetve 

- az intézmény különböző szintű vezetője, 

- belső ellenőrzési rendszer, 

- külső ellenőrző szervezet. 

A dolgozó által észlelt szabálytalanság esetén követendő eljárás  

Ha az intézmény valamely - nem vezető beosztású - dolgozója észleli a szabálytalanságot, akkor a 

szabálytalanság észlelésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége keletkezik. Tájékoztatási 

kötelezettségének az alábbiak szerint kell eleget tennie: 

- értesítenie kell a közvetlen felettesét, 

- ha a közvetlen felettese is érintett a szabálytalanságban, akkor a felügyeleti 

szervet kell értesítenie. 

A dolgozó által értesített személynek meg kell vizsgálnia az észlelés tartalmát, s ha az észlelt 

szabálytalanságot tényleges szabálytalanságnak tartja, akkor értesítenie kell az  intézmény 

vezetőjét Az intézmény vezetője köteles megvizsgálni a szabálytalanságot, intézkedést hozni, 

illetve megindítani a szükséges eljárást. 

Vezető szinten észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás  

Ha vezetői szinten észlelik az intézménynél, hogy valamely területen szabálytalanság történt, az 

érintett vezetőnek kell a szabálytalanságot kivizsgálnia, intézkedést elrende1nie és szükség esetén 

az eljárást megindítania. 

A belső ellenőrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás Ha a belső 

ellenőrzés az intézménynél szabálytalanságot tapasztal, akkor a vonatkozó jogszabály - azaz a 

193/2003. (.XI26.) Korm. Rendelet - szerint kell eljárni. 

Az intézmény vezetőjének gondoskodnia kell a szabálytalanságok megszüntetése céljából 

intézkedési terv kidolgozásáról és annak végrehajtásáról 
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A külső ellenőrző szervezet által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 

A külső ellenőrző szervezet tapasztalt szabálytalanságokat a külső ellenőrző szervezetnek az általa 

készített ellenőrzési jelentésben kell leírnia. Az ellenőrzési jelentés alapján az intézménynek 

szintén intézkedési tervet kell kidolgoznia, majd pedig végrehajtania. 

(A külső ellenőrző szervezetnek joga van arra, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatban saját 

maga indítsa meg az eljárást illetve, hogy a felügyeleti szervnél kezdeményezze egyes eljárások 

megindítását.) 

 

3.5.2. Intézkedések, eljárások meghatározása 

A feltárt szabálytalanságok megszüntetése, illetve a szabálytalanságok orvoslása, a hibák 

kijavítása, a hiányosságok pótlása mind-mind intézkedést, illetve valamilyen eljárást tesz 

szükségessé. 

Az intézkedések megtételéért, az eljárások meghatározásáért elsősorban az intézmény vezetője 

tartozik felelősséggel, aki e felelősségét megoszthatja más területek vezetőivel. 

Az intézkedések alapvetően két csoportra oszthatók: 

a) külső szerv bevonását indokló intézkedések (Pl. feljelentés büntetőügyben, szabálysértési 

ügyben, stb.) 

b) intézményen belül megoldható intézkedések 

Az intézményen belül megoldható intézkedések azok, amelyek nem záru1nak le egyszerűen, 

hanem tényleges, többrétegű feladatellátást indoko1nak. 

Az intézményen belüli intézkedések sora a következő: 

- tényállás tisztázása (ez történhet akár fegyelmi ügy keretében is), 

- a tényállás megállapítása alapot adhat további vizsgálatok megindítására és 

elvégzésére, 

- a tényállás teljes tisztázása és az esetleges további vizsgálatok 

eredményeképpen a szükséges válaszintézkedések meghatározása, 

- a válaszintézkedések hatásának, hatékonyságának áttekintése, majd 

- a megfelelő intézkedés megtétele. 

A 2. számú melléklet tartalmazza az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb 

rendelkezéseit 

 

3.5.3. Intézkedések, eljárások nyomon követése 

Az intézmény vezetőjének már említett feladata az intézkedések elrendelése, valamint azok 

megtétele. Az adott intézkedést azonban nem elegendő elrende1ni és a megtételéről gondoskodni, 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni az elrendelt feladatok végrehajtását, az egyes eljárások 

helyzetét. 

Kiemelt feladat az, hogy az észlelt, feltárt szabálytalanságok ismételt előfordulási lehetőségét 

kiküszöböljék, azaz felderítsék azokat a körülményeket, helyzeteket,  amelyek hasonló 

szabálytalanságok előfordulását lehetővé teszik. 

Az ilyen helyzetek kiküszöbölésére a folyamatba épített és utólagos ellenőrzés rendszerében 

kiemelt. hangsúlyt kell fektetni. 

Indokolt esetben az intézmény vezetője elrendelheti a feltárt szabálytalansággal kapcsolatos belső 

ellenőrzés végrehajtását is, melynek tapasztalatait közvetlenül felhasználhatja a FEUVE rendszer 

fejlesztése során. 

 

3.5.4. Nyilvántartási feladatok 

Az intézmény vezetőjének a szabálytalanságok kezelése során nyilvántartási feladatai keletkeznek. 

A főbb feladatok a következők: 
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- a szabálytalanságok észlelésével, a szabálytalanságokkal kapcsolatos tényállás tisztázásával, 

illetve a szabálytalansággal kapcsolatban keletkezett iratokról naprakész nyilvántartást kell 

vezetni, 

- a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratokat az egyéb iratoktól elkülönített 

rendszerben külön iktatni kell, 

- nyilván kell tartani a szabálytalanságok kezelése érdekében elrendelt, illetve megtett 

intézkedéseket, valamint az intézkedésekhez kapcsolódó határidőket, 

- indokolt esetben figyelembe kell venni más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is . (pl.: a 

233/2003. (XII. 16.) Korm. Rendelet). 

4. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok során a szabálytalanságok 

megelőzése és kezelése 

Az intézménynél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok a következők 

- a tervezési folyamatok egyes területei, . 

- az illegális pénzügyi cselekmények viszony1ag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 

tevékenységek, 

- a szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 

minősített területek, 

- a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak minősített 

területek. 

A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 

következő: 

a) megelőzési feladatok 

1. A korábbi évek tapasztalatai alapján, - a költségvetési beszámolók adatait is figyelembe véve, - 

meg kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen kényes területek, (elsősorban olyan 

területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás van); 

2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek, pl.: 

beruházások, eseti, nagyösszegű finanszírozások fokozott ellenőrzési rendjének meghatározásáról; 

3. Biztosítani kell egyes, az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a megváltozott szabályozások miatt 

megnőtt jelentőségű területek fokozott ellenőrzését, .a szabályosság kontrollálását 

4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés- által tett észrevételeket, melyek kihatnak a tervezési 

tevékenységre is. 

b) észlelés 

1. A szabálytalanság észlelése esetében az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 

c) intézkedések, eljárások meghatározása 

1. Ha a szabálytalanság központi támogatással kapcsolatos, és az intézmény számára jelentős 

anyagi kárt okozott, fegyelmi eljárást kell indítani. 

2. Minden esetben ki kell vizsgálni az ügyet, a tényállásról írásos jegyzőkönyvet kell felvenni. 

3. Vizsgálni kell a belső szabályok és a szabálytalanság előfordulása közötti kapcsolatot, azaz 

hogy a belső szabályok hiányossága, avultsága stb. okozta-e a tévedést, szabálytalanságot - mivel 

a tervezési folyamat szabálytalanságai ritkán feltételeznek szándékos szabálytalanságot 

d) intézkedések, eljárások nyomon követése 

1. Vizsgálni kell, hogy az intézkedések hatására a szabálytalanságok kiigazításra kerültek-e, a 

belső szabályozási rendszerbe bekerü1tek-e a területre vonatkozó előírások. 

2. Ellenőrizni kell más hasonló területek, hasonló feladatok ellátását, illetve a jövőben az adott 

szabálytalanság ismételt előfordulását. 

e) nyilvántartás 

1. A szabálytalanságról a vizsgálat során készült valamennyi írásos dokumentumot iktatni kell. 

Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, tevékenységek 

esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 

a) megelőzés 
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1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az illegális 

pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 

2. Gondoskodni kell arról, hogy az intézmény dolgozói számára ismert eljárásrend legyen arra az 

esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek kell lenni az ilyen esetek 

bejelentési, illetve vizsgálati szabályainak 

3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, területeiről, 

feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 

b) észlelés 

A szabálytalanság észlelése esetében az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 

c) intézkedések, eljárások meghatározása 

1. Gondoskodni kell a szükséges felelősségre vonásról, indokolt esetben a feljelentések 

megtételéről 

2. Kisebb összegű illegális pénzügyi cselekményeknél, különösen ha az nem szándékosan történt, 

törekedni kell, arra, hogy a cselekmény pénzügyi következményei orvoslásra kerüljenek. (Ennek 

legcélszerűbb eszköze a kártérítésre kötelezés.) 

d) intézkedések, eljárások nyomon követése 

1. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak ellenőrzésére, hogy a hozott intézkedések valóban 

végrehajtásra kerültek-e. 

2. Az intézmény hatáskörén kívül eső ügyeknél, eljárásoknál is figyelemmel kell kísérni a 

történéseket 

e) nyilvántartás 

Az általános szabályok szerint történik. 

Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi 

ismérvek alapján kell meghatározni: 

- az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési főösszeghez viszonyított 

nagyságrendjének vizsgá1atával - azt a százalékot, melytől jelentős tételnek számítható a terület, 

az intézmény a vizsgálat során maga - de írásban is rögzítve határozza meg, 

- az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, azaz annak 

ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást az érintettek 

megismerték-e, a szabályok betartását a tevékenység során ellenőrzik-e, utólag mikor történik 

ellenőrzés, illetve, hogy a területet érintette-e a független belső ellenőri, illetve esetleg külső 

ellenőri tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlő, mely az ellenőrzés szempontjából a 

legkevésbé lefedett 

A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek a 

legnagyobb figyelmet igénylik. 

A szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 

minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 

a) a megelőzés során: 

- rendszeresen át kell tekinteti a szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső 

szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 

- vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés esetén 

meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének megfelelően gondoskodni kell a 

szabályok módosításáról, illetve a betartatás ellenőrzéséről 

b) a többi eljárási elem megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal. 

A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak minősített 

területek esetében a szabálytalanságok megelőzésének, kezelésének eljárásrendje a következő: 

a) a megelőzés keretében 

- a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való teljes 

végigkísérése történik meg. 

Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl: 
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- dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése, 

- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 

- a beruházások pénzügyi lebonyolítása, 

- az intézmény valamely alap feladatának ellátása stb. 

A pénzügyi tranzakció csoport egyik lehetséges területének a dologi kiadások 

készletbeszerzéseinek nyomon követése esetében a tényleges ellenőrzési feladatok például a 

következők lehetnek: 

- a beszerzés kezdeményezése körülményeinek dokumentumának vizsgálata, 

- a beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség szempontjából, - a 

megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból: 

- a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló, 

- megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az ellenjegyzése, 

- az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e, 

- gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e; 

- a megrendelés nyilvántartása megfelelősségének átlátható rendszerben történő kezelésének 

ellenőrzése, 

- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése, - a 

készletjellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, tárolásának vizsgálata, 

- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése - a feladat 

valamennyi mozzanatára kiterjedően, 

- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, mega1apozottságának áttekintése, 

- az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése_ 

- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata, 

- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése. 

b) A szabálytalanságok kezelése megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal. A pénzügyi 

tranzakciókkal kapcsolatban a ténylegesen vizsgálandó területeket, valamint a részterületeket 

mindig a feladat-ellátáskor kell külön, írásban meghatározni. 

 

5. Az intézményvezető értékelési feladata a szabálytalanságok 

megakadályozása érdekében 

Az intézményvezető a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy 

alkalommal értékeli az intézmény egyes működési folyamatait. Az értékelési feladatok ellátásába 

más személyeket, különösen a folyamatgazdákat is bevonja. 

Az értékelés során át kell, hogy tekintsék legalább a következőket 

- a szervnél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a FEUVE 

tevékenység, 

- a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő rugalmassággal 

válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére, 

- az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer még nem 

került kialakításra, 

- a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési nyomvonalak, 

- a FEDVE szabályzata elkészült-e, annak betartására fordítanak-e kellő figyelmet. 

Az intézményvezető a FEDVE tevékenységet köteles értékelni külső ellenőri szervezet 

megállapítása alapján. 

6. A szabályzat hatálya 

A szabályzat a Képviselő Testület általi jóváhagyás után lép hatályba. 

Kelt: ……………………………. 

…………………………. 

az intézmény vezetője 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéhez kapcsolódó mellékletek 
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1. számú melléklet. 

A szabálytalanságok kezelésébe bevont más személyek 

Az intézménynél a szabálytalanság kezelési feladatokban az alábbi személyek kötelesek 

közreműködni - a felelősségi terület meghatározásával: 

Intézmény 

(intézményi egység) Terület Közreműködő személy 

beosztása 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéhez kapcsolódó mellékletek 

2. számú melléket: 

Az egyes eljárásokra vonatkozó jogszabályok 

A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárásokra vonatkozó szabályok: 

1. A büntetőeljárás megindítása 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 

bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 

büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 

6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak 

kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. 

A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására 

jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati 

hatóságnál kell megtenni. 

2. Szabálysértési eljárás 

A szabálysértésekről szóló LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, 

tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet 

vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben 

meghatározott joghátrány fenyeget. 

A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással; a 82. § (1) bekezdése 

kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró 

személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 

3. Kártérítési eljárás 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki 

másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 

hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 

Jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók 

továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII: törvény (Mt.), a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 

4. Fegyelmi eljárás 

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. Megfelelő 

rendelkezései az irányadók. 
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3. számú melléklet 
 

 Iskolai Könyvtár SZMSZ 

 

1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 

 

1.1.  Általános alapelvek 

Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes 

arányainak biztosításával érhető el a gyűjtemény kívánatos összetétele, informatív 

értéke, használhatósága. 

Az iskolai könyvtár állományának értékorientáltnak kell lennie, nem csorbulhat a 

minőségelvűség. 

Értékes szépirodalmat, a tudományos elvárásoknak megfelelő ismeretközlő irodalmat, 

forrásokat gyűjthet csak az iskolai könyvtár. 

A gyűjtemény építése során nem korlátozza a különböző dokumentumtípusok 

beszerzését, amelyek a tananyag hatékonyabb elsajátításához hozzájárulhatnak. 

Arányosan gyűjti a különböző tantárgyak tanulásához, tanításához nélkülözhetetlen 

dokumentumokat. 

Alapvető szempont, hogy a könyvtár az adott tantárgy, ill. szaktárgy alapját képező 

tudományterület kiadványait enciklopédikus szinten gyűjtse. 

A nyelvi határok vonatkozásában alapvetően a magyar nyelven megjelent források 

jellemzőek. Az idegen nyelvű dokumentumok szerepe főként az idegen nyelvek 

oktatásában jelentős.  

 

1.1.1. A főgyűjtőkörbe tartoznak: 

- az általános és a szaktárgyak szaktudományainak összefoglaló segédkönyvei, kézikönyvei, 

segédletei, 

- a különböző tantárgyak és szaktárgyak tanulói munkáltatásához szükséges 

ismeretközlő és szépirodalmi források, 

- a tantervek által meghatározott tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen ismeretközlő és 

szépirodalmi dokumentumok, 

- a házi és ajánlott irodalom, 

- a világ- és a magyar irodalom tananyag által meghatározott szerzői művei, 

- a pedagógia és pszichológia enciklopédikus jellegű munkái, 

- tanári segédkönyvek, kézikönyvek, 

- az iskolában használt tankönyvek, tartós tankönyvek, módszertani 

segédanyagok, 

- iskolatörténeti dokumentumok, az iskola kiadványai, az iskola tanárainak és nevelőinek 

szellemi termékei, 

- az iskolában folyó munkát szabályozó és támogató jogszabályok, tervezési és 

oktatási segédletek, kiadványok, 

- az iskola belső oktatási és szervezeti dokumentumai, 

- a könyvtári szakirodalom és segédletek. 

 

1.1.2. A mellékgyűjtőkörbe tartoznak: 

- a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái, 

- a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók.  
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2. Gyűjtőköri leírás 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból 

- Írásos nyomtatott dokumentumok: 

Könyv és könyvjellegű kiadványok /segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv/ 

Periodikumok  /hetilap, folyóirat/ 

- Audiovizuális ismerethordozók 

Hangzó dokumentumok /magnókazetta, CD-lemez/ 

Hangos-képes dokumentumok, videofelvétel 

- Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók /CD-ROM, multimédia 

CD/ 

- Egyéb dokumentumok /kéziratok, pedagógiai program, oktatócsomagok/ 

 

 

3. A gyűjtemény tartalmi összetétele 

 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt. Teljességgel egyetlen tantárgy, szaktudomány 

irodalmát sem gyűjti. 

Ugyanakkor törekszik, hogy megfelelő válogatással lefedje a tantervek által 

meghatározott tartalmakat. Az iskolában oktatott közismereti tárgyak forrásait 

középszinten gyűjti elsősorban. Teljességre törekvően gyűjti a tanított szakmák 

középszintű szakirodalmát. A felsőszintű szakirodalom beszerzése csak nagyon indokolt 

esetben, erős válogatással, többnyire hiánypótlással történik.  

 

 

4. Az iskolai könyvtár állományrészei 

4.1. – kézikönyvtár, 

4.2. – kölcsönzési állomány: ismeretközlő irodalom,  

4.3. - kölcsönzési állomány: szépirodalom, 

4.4. – pedagógiai gyűjtemény, 

4.5. – könyvtári szakirodalom, 

4.6. – iskolatörténeti gyűjtemény, 

4.7. – időszaki kiadványok gyűjteménye, 

4.8. – nem nyomtatott dokumentumok gyűjteménye, /audiovizuális és számítógéppel 

olvasható ismerethordozók/, 

4.9. – muzeális gyűjtemény, 

4.10. – tankönyvtár, 

4.11. – egyéb /zenemű, - hangtár, nyelvi gyűjtemény/.  
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Az állomány tartalmi bemutatása 

 

4.2. Ismeretközlő irodalom /kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész/ 

 

A gyűjtés terjedelme Beszerzési 

példány 

A gyűjtés mélysége 

Kis-, közép és nagyméretű alap-, közép- és 

felsőszintű általános lexikonok és általános 

enciklopédiák 

1 teljességre törekvően 

A tudomány, a kultúra, a hazai és egyetemes 

művelődéstörténet alapszintű és középszintű 

elméleti és történeti összefoglalói 

1 teljességgel 

Életrajzi lexikonok, ki kicsodák 1 teljességgel 

Egy nyelvű és többnyelvű szótárak, /értelmező 

szótárak, helyesírási szótár, idegen szavak 

szótára, etinológiai, nyelvtörténeti, szinonima 

szótár, tájszótár/ 

A tanított idegen nyelvek nagyszótára, 

kéziszótára, kisszótára 

1 

 

 

 

tanulócsopo

rtonként 

mindenkine

k 

teljességgel 

 

teljességre törekvően 

 

A tantárgyakhoz kapcsolódó tudományok 

segédkönyvei /szaklexikonok, -enciklopédiák, 

kronológia, határozók, fogalomgyűjtemények, 

középszintű szakirányú segédkönyvek 

1 teljességgel 

 

 

A tantárgyak szaktudományi elméleti és 

történeti összefoglalói középszintű 

1 teljesség igényével 

válogatva 

Munkáltató eszközként használatos művek  

középszintű 

1 válogatva 

A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyag 

kiegészítését szolgáló ismeretterjesztő művek 

középszintű 

1 teljességgel 

Az iskola tantervei 1 teljességgel válogatva 

Pályaválasztási útmutatók, felvételi 

követelményeket tartalmazó kiadványok 

1 válogatva 

Az iskolában oktatott nyelvek tanításához 

felhasználható idegen nyelvű segédletek 

1 teljességgel 

Az iskolának helyet adó település helytörténet, - 

ismereti formái 

1 válogatva 

Az iskolatörténettel, az iskola életével, ifjúsági 

szervezeteivel, névadójával foglalkozó 

dokumentumok 

1 kiemelten teljességgel 
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4.3. Szépirodalom 

A tantervi és értékelési követelmények által meghatározott antológiákat, házi 

olvasmányokat, szerzői életműveket teljességgel, a tanulók személyiség fejlődését, 

olvasóvá nevelését előmozdító értékes irodalmat pedig kellő válogatással kell gyűjteni az 

életkori sajátosságokat figyelembe véve. 

 

 

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési 

példányszám 

A gyűjtés mélysége 

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a 

világ- és a magyar irodalom bemutatása 

1 a teljesség igényével 

A helyi tanterv által meghatározott házi és 

ajánlott olvasmányok 

5 

tanulónként 

ill. 10 

tanulónként 

1 

kiemelt teljességgel 

A tananyagban szereplő klasszikus és kortárs 

szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei 

 teljességgel 

A nemzetek irodalmát reprezentáló klasszikus 

és modern antológiák 

 válogatással 

Nevelő célzattal ajánlható, esztétikai értéket 

képviselő, de a tananyagban nem szereplő 

klasszikus és kortárs alkotók művei. 

 erős válogatással 

Regényes életrajzok, történelmi regények 

különösen a tananyag mélyebb, élményszerű 

megismeréséhez 

1 erős válogatással 

Az iskolában tanított nyelveken a nyelvtudás 

szintjének megfelelő, könnyebben érthető 

olvasmányok 

 teljességgel válogatva 

 

 

4.4. Pedagógiai gyűjtemény 

- a pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei /pedagógiai lexikonok, 

pszichológiai szakszótár, enciklopédia, fogalomtárak/, 

- egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások, 

- a családi életre neveléssel, személyiség formálással kapcsolatos művek,  

- tanulásmódszertani munkák, 

- közoktatáspolitikai alapdokumentumok 

- a szociológia, oktatásügyi, statisztika, jog és a közigazgatás művei 

- szakstatisztikák, oktatási jogszabályok 

 

4.5. Könyvtári szakirodalom /a könyvtárostanár segédkönyvtára/ 

- az iskolai könyvtárral kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, módszertani kiadványok, 

- a könyvtár-szakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek /általános-, 

pedagógiai-, tantárgyi bibliográfiák/ ajánló irodalomjegyzék. 

- az állománygondozáshoz szükséges alapjegyzékek, 

- könyvtárpedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok, 
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- könyvtártani összefoglalók, a könyvtári feldolgozó munkához szükséges szabványok, 

táblázatok, segédletek, szakmai kézikönyvek,  

 

4.6. Iskolatörténeti gyűjtemény 

Elemei: 

- az iskola történetére és életére vonatkozókülönböző dokumentumok iskola pedagógiai 

dokumentumai, 

- az iskola által kiadott évkönyvek 

- az iskola névadójáról szóló források ill. a névadó életműve 

 

4.7. Időszaki kiadványok /periodikumok, évkönyvek gyűjtemények 

Tartalmi csoportjai:  

- a tantárgyi programok követelményeihez kapcsolódó szakfolyóiratok, ismeretterjesztő, 

irodalmi folyóiratok, számítástechnikai folyóiratok,  

- nyelvtanuláshoz szükséges idegen nyelvű folyóiratok, 

- tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok, 

- pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, 

- könyvtári, könyvtárpedagógiai szaksajtó, 

- évkönyvek. 

 

4.8. Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható ismerethordozók: 

A tantárgyi programoknak megfeleltetett nem nyomtatott dokumentumokból válogatva. 

A tananyag szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását, a közhasznú, 

közérdekű tájékozódást segítő anyagok gyűjteménye. 

 

Főbb elemei: 

- a különböző tantárgyak tananyagának hatékonyabb elsajátításához, a tantervek által 

meghatározott videofilmek, CD-lemezek, multimédia CD-K, számítógépes programok, 

oktatócsomagok. 

 

4.9. Muzeális gyűjtemény: 

A muzeális értékű állományt az iskola köteles épségben, hiánytalanul megőrzini. Az 1945 

előtti gyűjtemény nem selejtezhető. 

 

4.10. Tankönyvtár 

A törvényi rendelkezések által az iskolai könyvtár feladatkörébe utalt ellátási feladat 

miatt a könyvekre vonatkozó szabályok érvényesek.  
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4. számú melléklet  

A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásának elvei: 

 

A Közoktatási tv. 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó 

kereset-kiegészítés jár annak a közalkalmazottnak, aki a mérési, értékelési, minőségfejlesztő 

munkában, a törvényben meghatározott módon részt vesz. 

Továbbá a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összegéből részesül az a dolgozó, 

aki az SZMSZ mellékletében lefektetett kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 

szempontjainak megfelel. 

A kereset-kiegészítés összegének mértékéről a tagintézmény vezető véleménye alapján az 

intézmény igazgatója dönt.   

A kiemelt munkavégzésért járó kereset  kiegészítés szempontjai: 

Az értékelés alapelvei: 

 az elfogadott szempontok alapján, 

 a tényanyag ismeretében, 

 megfelelő légkörben, 

 személyre szólóan történjen. 

Az értékelés célja: 

 hogy ösztönző hatású legyen, 

 hogy   az IMIP tartalmával, céljaival összhangban lévő feladatok magas színvonalú - adott 

esetben a pedagógusok, az intézmény alkalmazottak szabadidejét is igénybe vevő - 

végzésének elismerését erősítse. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. – 1998. évi XV. tv. 87.§ (4) bekezdése és a 118. § 

(10) bekezdése alapján a közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el a 

kiemelkedő munkateljesítményt. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés odaítélésének 

feltételeit nevelőtestületünk az alábbiakban állapítja meg: 

 A kereset-kiegészítés differenciált odaítéléséről e szabályzat alapján az intézményvezető 

dönt. Döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel részt vesznek:  

 Tagintézmény vezetők 

 Közalkalmazotti tanács elnöke 

Nem részesülhet kereset-kiegészítésben, aki a megelőző nevelési évben: 

 Fegyelmi büntetésben részesült. 

 Igazolatlanul távol maradt. 

 Rendszeresen késett, munkakezdése illetve befejezése pontatlan volt 

 Ha igazolt távollétének időtartama meghaladta a 30 munkanapot. 

 Pedagógushoz,  alkalmazotthoz méltatlan, kirívó magatartást tanúsított.  
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 Kereset-kiegészítésben részesülhet intézményünkben az a pedagógus, aki legalább 1 éve 

nevelőtestületünk tagja és az alábbi pontokban felsorolt szempontok közül legalább 3 

feltételnek megfelel: 

 A HPP és az IMIP által állított szakmai feladatok, követelmények kiemelkedő színvonalú 

teljesítése a mindennapi nevelési gyakorlatban. 

 A szakmai munkaközösségekben való aktív, alkotó részvétel. 

 Tevékeny részvétel a szakmai munka tartalmi megújításában 

 Pályázatokon való részvétel 

 HPP és IMIP átdolgozásában való aktív részvétel 

 Szakmai folyóiratokban való publikációk megjelentetése 

 A szakmai munkaközösségben való alkotó részvétel 

 Bemutató foglakozások, előadások tartása. 

 A gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése, lebonyolítása saját csoporton kívül: 

 Élményszerző kirándulás 

 Sporttevékenység 

 Az . iskolai jeles napok, ünnepélyek, belső rendezvények megszervezésében, 

kivitelezésében való alkotó közreműködés. 

 Kiemelkedő közösségteremtő tevékenység (gyermekekkel, tanulókkal, nevelőtestülettel, 

alkalmazotti körrel, szülőkkel való együttműködés). 

 A csoportszobán, osztálytermen kívüli közös helyiségek esztétikus, színvonalas 

dekorálásának szervezése, kivitelezése, az , iskola arculatának minőségi kialakításában 

végzett tevékenység. 

 Az , iskola kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerep, 

intézményünk magas színvonalú képviselése a községi rendezvényeken és a helyi 

médiákban. 

 Pályázatok írása  

 , iskola-bál szervezése 

 Más bevételi források felkutatása, kivitelezése. 

 Példamutató munkafegyelem. 

 Az intézmény érdekeinek megfelelő felsőfokú tanulmányok folytatása illetve sikeres 

befejezése. Továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon 

való részvétel, eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és hatékony 

intézményi hasznosítása. 

 Az , iskolai innováció elősegítése szakmai, tárgyi feltételeinek javításáért végzett munka. 

 Rendkívüli esetben nem pedagógus munkatárs is részesülhet kereset-kiegészítésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény vezetők vezetői pótléka: 
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Egy csoportos  vezetője a pótlékalap                   200%-a 

Két vagy több csoportos  vezetője a pótlékalap   250%-a 

1-4. évfolyamos általános iskola és  vezetője a pótlékalap  250%-a 

1-8. évfolyamos általános iskola vezetője a pótlékalap  300%-a 

 

Dolgozók juttatásai (érvényes 2009.12.31.) 

 

 

Egyéb juttatások: 

-  étkezési hozzájárulás napi 1 alkalommal meleg ebéd (a mindenkori államháztartási törvény 

költségvetési rendelete alapján) 

- Béren kívüli juttatásként adható ruhapénz évi egy alkalommal vagy üdülési jegyek vagy 

beiskolázási támogatás (az éves költségvetésben meghatározott összegben) tagintézményenként  a 

jogelőd SZMSZ illetve kollektív szerződés szerint. 

 

 

- bérlet 80 %-a 

- személygépkocsi-használat engedélyezése munkába járáshoz (9 Ft/km) 

- szakmai továbbképzés (Továbbképzési tervben meghatározottak alapján) 

 

2. Összeférhetetlenség (KJT 41.§.) 

 

Az osztálytanító, a szaktanár, a napközis-nevelő, a fejlesztő pedagógus saját tanítványát díjazásért, 

ellenszolgáltatásért iskolán kívül nem korrepetálhatja. 

 

A pedagógus az intézmény éves munkatervében nem szereplő tanfolyamok, rendezvények céljára 

csak térítés ellenében használhatja az intézmény helységeit, felszereléseit. 

 

3. Tanulmányi kedvezmények (MT 115.§.) 

 

A munkáltató az általa kötelezővé tett továbbtanulást teljes mértékben köteles anyagilag támogatni 

( tandíj, útiköltség, helyettesítés) 

 

A dolgozó munkaköréhez nem szükséges továbbtanulás esetén csak a törvény által előírt 

szabadidő biztosítását vállalja a munkáltató. 

 

Egyéb esetekben tanulmányi szerződés kötése kötelező. 

 

A tanulmányi szerződés megkötése előtt a munkáltató kikéri az SZB és a KT véleményét. 

 

4. Kötelező pótlékok (érvényes 2009.12.31.) 

 Osztályfőnöki: közalkalmazotti pótlékalap 35-70% (tagintézményenként megállapított) 

 Egyéb pótlék: rendelkezésben meghatározott minimum 

 

 

 

 

5. Munkaidő és pihenőidő 
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5.1. Pedagógus munkakörbe tartozó feladatok 

(KJT.55.§.Vhr. 7.§. (7) bek. a pont) 

 

 

A kötelező óraszámon felül pedagógus munkakörbe tartozó feladatnak minősül: 

 

 a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés, foglalkozási tervek, segédanyagok  készítése 

 tanulók, gyermekek munkájának értékelése / dolgozatjavítás, IPR háromhavonkénti értékelés / 

 kulturális és sportfoglalkozás, programok szervezése intézményen belül, ezeken való   részvétel 

 tanulmányi versenyekre, pályázatokra való felkészülés illetve felkészítés 

 kísérés kulturális, sportversenyekre, tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, intézményen   

kívüli programokra 

  iskolai szülői értekezleteken, fogadóórákon való részvétel 

 iskolai, intézményi értekezlet 

  iskolai vagy területi továbbképzések, felkérésre bemutató órák, foglalkozások  vállalása 

 családlátogatás a kiscsoportban, az 1. és 5. osztályokban, új gyermek, tanuló, valamint  óvónő, 

osztályfőnök változás esetén szükséges 

 folyosó, udvari ügyeletek, ebédeltetés, tízórai, kora  reggeli, délutáni ügyelet, iskolabusz 

kísérés ellátása 

 munkaközösségek munkájában részvétel 

 az intézmény éves munkatervében szereplő kirándulások szervezése, lebonyolítása 

 tanítás nélküli munkanapon, nyári táborban,  munkavállalás szükség esetén 

 , iskolai ünnepélyek szervezése, azokon való részvétel 

 téli-tavaszi-nyári szünetben szükség szerint munkakörrel összefüggő munkavégzés 

 szertárrendezés, szakleltárak egyeztetése szabályzat szerint-  

 adminisztráció vezetése, adatok nyújtása intézményvezetés felé (napló, anyakönyv,   

statisztika) 

 rendszeres ügyelet 

 

 

 

5.2. A kötelező óraszámba beszámítható feladatok 

 

/ Vhr. 7.§./7/bek,b.pont. 

Csak szükség esetén: 

 

 szakkör 

 énekkari munka 

 sportfoglalkozás 

 korrepetálás, tehetséggondozás 

 napközis foglalkozás, tanulószoba 

 fejlesztő óra 

 

 

 

5.3. Az évi szabadságból történő igénybevétel mértéke és kötelező esetei  

 / KJT.57.§./3/ bek. Vhr. 10.§ /2/ bek. 
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A pedagógust az évi szabadságidejéből kötelező munkavégzésre legfeljebb 15 munkanapra a 

következő esetekben lehet igénybe venni. 

 

 nyári tábor 

 nyári napközi 

 továbbképzés 

 az intézmény működési körébe tartozó nevelési, oktatási feladatok 

 rendkívüli értekezlet 

 ha a szabadságot részben a szorgalmi időben vette ki 

 

 

 

5.4. Munkaidőkeret, munkarend, munkaidő beosztás 

/ MT. 118.§.(2) bek.119.§.120 §.(4) bek., 151.§ (2.) bek. g, pontja/ 

 

 

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak a napi 8 órás munkaidőt alapul véve heti 40 

órás munkaidőkeretben dolgoznak. 

Munkakörönként a munkaidő beosztást pedagógusok esetében a tantárgyfelosztás egyebeknél a 

munkaköri leírás tartalmazza. 

Ha az intézmény munkarendje ettől alkalmilag eltér, / pl. szülői értekezlet, fogadóóra, beíratás, 

rendezvény /, azt előre tudatni kell a dolgozóval. 

Speciális feladatok elvégzése / pl. szünidei takarítás / eltérő munkarendet eredményezhet, amit a 

munkáltató egy héttel előbb köteles jelezni a dolgozó felé.  

 

A pedagógus-továbbképzésben, illetve a munkáltató által elrendelt más képzésben való részvétel 

miatt távol töltött idő munkavégzés alóli felmentésnek minősül. A tanítási időkeret a munkavégzés 

alóli felmentésnek számító továbbképzések miatt kieső tanítási napokra tervezett órák számával 

csökken. 

 

A pedagógus munkakörben dolgozók a munkakezdésük előtt 15 perccel kötelesek megjelenni az 

intézményben. 

Az ügyeletet ellátóknak az ügyelet kezdetekor kell érkezniük az intézménybe. 

 

 

Munkaszüneti napon történő munkavégzést írásban kell elrendelni. 

 

 

5.5. Az elrendelt túlmunka felső határa 

/Mt.129.§.(1) bek./ 

 

Valamennyi munkakörben az elrendelhető túlmunka felső határa naptári évenként 250 óra. 

 

 

5.6. Ügyeletnek minősülő tevékenység 

 (Vhr.16.§.(6)bek. 

 

 Az intézményi munkatervben szereplő tanulmányi kirándulás 

 a nem napközis nevelők által vállalt ebédeltetés 

 az úszásoktatásra kísérés 
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6. A közalkalmazott előmeneteli rendszere, a munka díjazása 

 

6.1. Nem pedagógus munkakörben a helyettesítés díjazása 

 ( Mt. 105.§. (3)bek.) 

 

A helyettesítési díj az ellátandó többletmunkával arányos. Ehhez a helyettesített közalkalmazott 

teljes illetménye felhasználható, ha a helyettesítést többen látják el, és az teljes körű.  

 

 

6.2. Szociális juttatások ( Mt.165.§.) 

6.2.1. Étkezési támogatás 
 

Az intézmény dolgozói étkezési támogatásként étkezési utalványt kaphatnak. 

A támogatás mértéke évente a költségvetésben kerül meghatározásra, az SZJA törvény által 

meghatározott mértéken belül. 

 

 

6.2.2. Munkaruha juttatás 

 

Évi egyszeri ruházati költségtérítést kaphat az intézmény valamennyi közalkalmazottja.  

A támogatás mértéke évente a költségvetésben kerül meghatározásra.  

A költségtérítésről a gazdasági vezető által megszabott határidőn belül a dolgozó számlával 

köteles elszámolni. A részmunkaidős, vagy év közben érkező – távozó dolgozó időarányos 

költségtérítést kaphat. 

 

6.3. A munkaidőkeret 2 hét, kéthetente 80 órás munkavégzési kötelezettséggel 

A 138/1992.(X.8.)Korm.rendelet 7.§(1)bekezdéséhez 

 

Tanítással le nem kötött idő alatt a munkaidő tanítási órákkal le nem kötött munkaidejét kell 

érteni. 

A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásának 

helyszíne                                                                                                  INT 

 

- tanulmányi szakmai és kulturális versenyek   igen  nem 

- házi bajnokságok       igen  nem 

- iskolák közötti versenyek, bajnokságok    igen  nem 

- diáknap        igen  nem 

- Pedagógiai program szerinti osztály/csoport foglalkozások igen  nem 

- a védelmet, illetve fokozott védelmet igénylő, 

  személyi adatokat tartalmazó, visszaélésre lehetőséget adó  

  ügyviteli tevékenységek      igen  nem 

- egyéb, az oktatási intézményben való tartózkodást 

  nem igénylő feladatok      igen  nem 

- nevelőtestületi munkára való felkészülés,  



 

 96 

  dokumentumok készítése, áttanulmányozása, 

  vélemény írásba foglalása      igen  nem 

- nevelőtestületi értekezlet       igen  nem 

- a szervezetekkel kapcsolatos írásos dokumentációk 

  készítése, véleményezése,      igen  nem 

- személyes közreműködés      igen  nem 

- intézményi dokumentumok készítése, felülvizsgálata  igen  nem 

- felkészülés a tanórákra, foglalkozásokra    igen  nem 

- előkészítési feladatok a tanórákra, foglalkozásokra  igen  nem 

- gyermekek/tanulók értékelésének feladatai  

  ( dolgozat javítás stb.)      igen  nem 
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7. Kártérítés, felelősség 

A munkáltató közvetlen kártérítésre kötelezése 

/ Mt.173.§./2/ bek. és KJT 82.§/ 

 

A közalkalmazott közvetlen kártérítésre kötelezhető, amennyiben az okozott kár értéke a 20.000.-

Ft-ot nem haladja meg. 

A kártérítés összeg kifizetésére 6 havi részletfizetési kedvezmény állapítható meg. 

 

 

 

 

8. Fizetéselőleg 

Minden közalkalmazott évente egy alkalommal fizetéselőleget kérhet, melyet 5 havi egyenlő 

részletben, de legkésőbb december 31-ig köteles visszafizetni. 

A fizetéselőleg felső határa: 20 000 Ft 

A fizetéselőleg engedélyezésére a gazdasági vezető és az igazgató együttesen jogosult. 
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9. A könyvtár igénybevétele, működése 

 

1. A könyvtár: Kettős Funkciójú Könyvtár. 

Nyilvános könyvtár: az iskolai dolgozóin és tanulóin kívül a falu lakossága is igénybe veheti. 

2. Szolgáltatásaival minden állampolgár számára biztosítja a művelődés és tájékozódás 

lehetőségét. Alapozó jellegű szolgáltatást nyújt a lakosság széles rétegeinek. 

3. A könyvtár használata ingyenes. 

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, 

kisebbik része csak az olvasóteremben használható. 

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található 

dokumentumok. 

7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek, lexikonok. 

8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 21 nap. 

9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a 

könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 

10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles 

másik példányról gondoskodni. 

Pótolható: - a dokumentum azonos kiadásának megszerzésével, 

- a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével. 

A pótlás módját a könyvtár határozza meg. 

11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem 

rendezi, a könyvtáros a jegyzőhöz fordulhat. 

12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári 

tartozásokat rendezni kell. 

13. A könyvtár heti 6 órában tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az 

olvasóterem használatára. 

32 

Hétfő: 13-13,45 h 

Kedd: 13,45-14,30 h 

Szerda: 13-14,30 h 

Csütörtök: 13,45-14,30 h 

Péntek: 10,15-11 h 

14. Tanítási szünetek egy részében a könyvtár zárva tart. 
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FODOR ANDRÁS KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

A könyvtár feladatai, tevékenysége és használata: 

 

Mint a település közművelődési könyvtára, közreműködik a lakosság általános művelődési 

igényeinek kielégítésében, állandó fejlesztésében, ízlésfejlesztésében, a szakmai önképzés 

segítésében, a szakirodalomi tájékoztatásban, a szabadidő hasznos eltöltésében, a szórakozásban. 

 

Mint általános iskolai könyvtár feladata, hogy biztosítsa az alapfokú nevelési intézményben a 

nevelő-oktató munkához szükséges könyveket, folyóiratotokat és egyéb információs anyagokat. 

Segítse a tanulók olvasóvá nevelését, könyvtári tájékozódását, legyen bázisa a könyv- és 

könyvtárhasználati nevelésnek, gondoskodjon a pedagógusok szakirodalmi igényeinek 

kielégítéséről. 

 

 

A könyvtár alapfeladata: 

- gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, feltárja,   megőrzi, 

gondozza, és rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és információ cserében. 

 

 

A  könyvtári használatra jogosultak köre: 

A könyvtár nyilvános könyvtár, mindenki használhatja, aki a könyvtárhasználati szabályzat 

kötelezettségeinek eleget tesz. 

 

 

A könyvtárba igénybe vehető szolgáltatások: 

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető alapszolgáltatások: 

- könyvtárlátogatás 

- helyben használat 

- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

- könyvtári rendezvények, találkozók, kiállítások 

- előadások, gyermekfoglalkozások 

- internet használat 

 Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:  

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

- könyvtárközi kölcsönzés 

 

A beiratkozás a fenntartó döntése alapján díjtalan. 

A nyomtatott könyvtári dokumentumokat a beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti, minden 

más szolgáltatásért a fenntartó külön díjat állapíthat meg.  

A könyvtár gyűjtőköre, állományának nyilvántartása, elhelyezése, tagolása, védelme és feltárása 
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1. A könyvtár gyűjtőköre: 

Mint helyi feladatokat ellátó nyilvános közművelődési könyvtár, gyűjtőköre általános jellegű, a 

gyűjtés köre az ismeretek minden ágára kiterjed. 

Mint könyvtári hálózat tagja- a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével- minden olvasó igényét 

kielégítheti. 

A teljesség igényével nem gyűjti egyetlen szakterület irodalmát sem, kivéve a helyi ismereti 

anyagokat. 

 

 

A nemzeti könyvtermésből válogatva gyűjti az alapfokú ellátást nyújtó önkormányzati 

könyvtárnak ajánlott irodalmat. 

Mint intézményi könyvtár, az általános iskolai oktatáshoz szükséges pedagógiai szakirodalmat 

fejleszti. Ezen belül az alapvető művek pedagógiai és társadalomtudományok területéről, az 

iskolai tantárgyaknak megfelelő tudományok legújabb eredményeit összefoglaló művek, 

tankönyvek, feladatlapok, munkafüzetek, az óvodára és az általános iskolára vonatkozó irodalom, 

illetve a kötelező és ajánlott irodalom beszerzése a feladata. 

 

 

Az egyes művekből általában egy példányt, a nagyobb érdeklődésre számított /főleg 

gyermekkönyvek/ tartó művekből 2-4 példányt, az iskolai ajánlott és kötelező olvasmányokból 5 

tanulónként 1-1 példányt, valamint szaktantermek ellátásához szükséges kézikönyvekből a 

lehetőség szerint másodpéldányokat szerez be. 

 

 

 

Az alapellátás biztosításához a könyvtár lehetőség szerint  folyóiratok megrendeléséről 

gondoskodik. Feladatainak ellátásához napilapokat, hetilapokat, irodalmi, pedagógiai, szakmai, 

politikai és természettudományi folyóiratokat, valamint gyermek és ifjúsági lapokat járat. 

 

 

A 3/1975. KM-PM együttes rendelet értelmében 5 évenként leltárt kell tartani. Illetve könyvtáros 

változásakor. 

 

 

Könyvtári állomány feltárása: 

A könyvtáros a SZIRÉN könyvtári program segítségével elvégzi az állomány feltárását. 

A könyvtár működése és gazdálkodása: 

 

 

A könyvtári teendőket főfoglalkozású könyvtáros látja el.  

A munkáltatói jogkört a könyvtár működtetője látja el a fenntartóval egyetértésben. 

A könyvtár közművelődési jellegének megfelelően egész évben működik. 

A nyitva tartásáról, szolgáltatásainak teljesítéséről a könyvtáros szabadsága vagy egyéb 

akadályoztatása esetén a működtető vezető gondoskodik. 

 

 

A könyvtár működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket a fenntartó biztosítja a 

működő intézmény költségvetésében önálló költséghelyen. 
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Munkaköri leírás minták 

 

Tanító 

 

 

 

 

Szennai Fekete László Általános Iskola  

7477 Szenna Árpád u. 1 

Tel.: 82 577-004 

OM azonosító: 201313 

________________________________________________________________________ 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Név:  

Leánykori neve:  

Adóazonosító száma:                                   TAJ száma:  

Anyja neve:  Béres Anna 

Lakcíme: 7476 Kaposszerdahely Kossuth u. 48. 
 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: tanító 

 

Beosztás (munkakör megnevezése): állandó helyettesítő tanító 

Közalkalmazotti osztály:  
 

A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 
 

Munkahely:  

 

Munkavégzés helye:  
 

Heti munkaidő: Munkarend: órarend szerint 
 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató 

Közvetlen felettese: tagintézmény- vezető 

 

Munkaköri feladatai: Tanító 
                                      
 

1. Kötelezettségei, feladatai, amennyiben osztálytanítóként látja el feladatát vagy helyettesít 

osztálytanítót: 

 

 A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végzi, az ismereteket tárgyilagosan 

közvetíti.  

 Figyelemmel kíséri, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai 

meggyőződése miatt hátrány ne érje. 

 Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, 

erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. 

 Nevelő-oktató munkája során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, fejlődésének 

ütemét, szociokulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét. 
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 Szakmai munkáját legjobb tudása szerint végzi, az általa tanított tantárgyakat magas 

színvonalon oktatja. 

 Óráit pontosan kezdi és fejezi be. Gondoskodik róla, hogy tanítványai megfelelő időt 

tölthessenek az óraközi szünetekben a szabad levegőn. 

 A tanterméből a szünetekben – a tízórais szünet kivételével – jó idő esetén a tanulókat az 

udvarra küldi. Tantermét a szünetekben zárva tartja. 

 Segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, gondot fordít a tehetséges 

tanulók fejlesztésére, a rendelkezésére álló idő optimális kihasználására. Gondot fordít a 

tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciáláson kívül 

szakkörökbe való javaslat, tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is 

megtehet. 

 Tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat 

szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén időben 

szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. Napi munkakapcsolatban áll a fejlesztő 

gyógypedagógussal, fejlesztő munkáját az ő vezetésével végzi. 

  Pontosan vezeti az osztálynaplót, napközis és szakköri naplót, és ellátja az osztály 

tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát. Írásbeli munkájára gondot fordít. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját, úgy hogy az 

értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen. A kötelező 

írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. A tanulók számára 

a témazáró dolgozatot előre jelzi, két héten belül kijavítja. A tanulók füzetét számonkérés 

alkalmával láttamozza, és jelzi az esetleges hiányokat. Félévenként minden füzetet 

ellenőriz (helyesírás javítása minden tárgyból kötelező!). A házi feladatot közösen javítja a 

tanulókkal és értékeli. 

 Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek fejlesztését. 

 Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az új tankönyvek alapján, az 

előírt szakmai követelményeket figyelembe véve. Tanmenetét a munkáltatói jogkör 

gyakorlója által előírt határidőre leadja. 

 Tanítási óráira óratervvel készül, kezdő pedagógusnál az írásbeliség kötelező. 

 Ügyeletet, helyettesítést vállal és az iskolai munkatervben megbízott feladatát ellátja. 

 Köteles az iskolai rendezvényeken részt venni, az ott rá bízott feladatot ellátni. 

 A tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson, 

értekezleten vesz részt, az iskola által biztosított továbbképzéseket kihasználja, a 

munkaközösség munkájában aktívan részt vesz. 

 Kapcsolatot tart az alsó tagozaton tanító nevelőkkel, az óvodával és a felső tagozaton tanító 

nevelőkkel (hospitálások, közös programok). 

 Évente két alkalommal hospitál az osztályában tanító nevelőknél. 

 Az általa átvett – leltárban szereplő – taneszközöket megőrzi, hiány esetén anyagilag felel 

értük, az erre vonatkozó hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján. 

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 

s meggyőződik annak elsajátításáról. Baleset esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait és törekszik 

annak betartatására. 

 A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja (pedagógiai 

program, házirend). 

 Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szülőkkel. A szülőket figyelmezteti gyermekük 

jogainak megóvása, fejlődése érdekében, s tájékoztatja őket, hogy milyen intézkedések 

megtételét tartja szükségesnek ezek érdekében. 
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 Szülői értekezletet, fogadóórát tart a munkatervben meghatározott időközönként, illetve ha 

szükséges. A tanulók előmeneteléről szóló minősítéseket – érdemjegyek, szöveges 

minősítés – folyamatosan bejegyzi az ellenőrző, illetve a tájékoztató füzetbe. 

 A szülő és a tanuló javaslataira, kérdésire érdemi választ ad. 

 A tanuló és a szülő emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartja. 

 Az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket a tanuló részére átadja. 

 Jogszabály által meghatározott időszakonként és módon szakmai továbbképzésen vesz 

részt. 

 Munkáját az iskola céljai alapján tervezi, és ezek szolgálatában szervezi. 

 Ellát minden egyéb feladatot, mely a munkáltatója érdekkörében felmerült 

szükséghelyzetből adódik, és erre utasítást kap. 
 

 

 

 

 

2. Amennyiben iskolaotthonban vagy napköziben  helyettesít, melyet a munkáltatói jogkör 

gyakorlója határoz meg, a fent leírtakon túlmenően, az alábbi feladatokat kell ellátnia: 

 

 A napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében havi foglakoztatási 

tervet készít, foglalkozásait a napközis házirend szerint szervezi. 

 A foglalkoztatási terv keretében biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi 

felkészülést: 

• megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást, 

• szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez, 

• gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről, 

• rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat, mennyiségileg mindig, 

minőségileg a rendelkezésére álló idő függvényében. 

• a szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól kikérdezi, szükség esetén gyakoroltatja, 

• a gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében korrepetálja előre 

meghatározott időpontokban,                       

• rendszeresen együttműködik a napközis csoportot tanító pedagógusokkal. 
 

 A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis tanulók csoportját ebédelteti, 

melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről, a személyi higiénia 

szabályainak megtartásáról. 

 Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz idő 

esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn.  

 A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára kulturális, sport-, játék- 

és munkafoglalkozásokat szervez. 

 A napközis foglalkozások befejeztével – az iskola rendjének megfelelően – csoportosan 

kikíséri a bejáró tanulókat a buszhoz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Döntési jogköre: 

 

 Pedagógiai program és módosításának elfogadása. 
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 Nevelési program és módosításának elfogadása. 

 A nevelési oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása. 

 A nevelési oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása. 

 Az intézményi házirend elfogadása. 

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. 

 Részvétel tanulók fegyelmi ügyeiben való döntésekben.  

 A tanuló osztályozó vizsgára bocsátása. 

 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása. 
 

4. Felelősségi kör: 

 

 A rábízott tanulók testi, szellemi és morális épségéért. 

 Kijelölt tanulócsoportjaiban a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a 

gyermekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes 

munkakörére és tevékenységére. 

 A tanítási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért. 

 Az adminisztráció pontos, idő szerinti vezetéséért /naplók, ellenőrző könyvek, 

anyakönyvek, felszólítások, feljelentések, félévi, év végi statisztika vezetése, elkészítése, 

dolgozatok felmérések javítása) 

 Az éves tanmenet elkészítéséért, és időben pontos leadásáért. 

 Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért (nevelésre és 

tantárgyára vonatkoztatva). 

 Az átvett - az oktatást segítő – eszközökért. 

 Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért. 

 A személyi adataiban történő változás bejelentéséért. 
 

Helyettesítés: állandó óráin kívül heti kötelező óraszámában helyettesít az intézmény székhely és 

tagintézményeiben. A helyettesítésre az igazgató vagy az igazgató szóbeli engedélyével a 

tagintézmény vezetője osztja be. Nem szakos helyettesítőként felső tagozatba is beosztható. 

Amennyiben a heti kötelező óraszámát nem tudja a munkáltató kiadni az elmaradt órák 

nyilvántartásba kerülnek. Szükség esetén az elmaradt kötelező óráit dolgozza le, de heti óraszáma 

az állandó és a helyettesítő órák tekintetében nem lehet több 28 óránál. 

A szennai, kaposfői, bárudvarnoki intézményekben dolgozva közvetlen felettese a tagintézmény 

vezetője. 
 

Köteles elvégezni mindazon - a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, 

egyszeri - szükséges feladatokat, amellyel az Igazgató, illetve az általa kijelölt vezető 

megbízza. 
 

 

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása 

csak igazgató felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között történhet. 
 

 

Hatáskör: Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusoknak biztosított jogokat, 

hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 
 

Külső kapcsolatok: Szülőkkel, védőnőkkel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények 

munkatársaival tart kapcsolatot, valamint akiknek az együttműködése szükséges a feladatainak 

ellátásához 
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Felelősségre vonható:  
 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

 Vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalom, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért. 

 A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért. 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 A dokumentációs kötelezettségek hiányos elkészítéséért. 

 

 

5. Egyéb rendelkezések: 

 

A jelen munkaköri leírás a fent nevezett közalkalmazott kinevezési okiratának, és annak 

módosításainak elválaszthatatlan részét képezik, melynek 1 példánya a munkavállalóé, 1 

példánya a munkáltatóé,1 példány a munkaügyi nyilvántartást vezető szervé. 

A jelen munkaköri leírásban nem szereplő szabályozásokon túl, minden olyan feladat a 

közalkalmazott munkakörébe tartozik, melyet a hatályos jogszabályok, valamint belső 

szabályzatok a feladatkörébe sorolnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaköri leírást kiadta:                  

 

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

        munkáltató 
   

 

Kelt: Szenna, 2011. szeptember 1. 

 
 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megértettem, elolvasás és értelmezés után helyben 

hagyóan tudomásul vettem.   A munkakörömbe tartozó feladatok előírásszerű ellátását 

vállalom.                                         

              

 
 

 

        ...................................... 
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               munkavállaló 
 

 

Kelt: Szenna, 2011. szeptember  
 

 

 

Tanár: 

 

 

 

Szennai Fekete László Általános Iskola 

7477 Szenna Árpád u. 1. 

OM azonosító: 201313 

________________________________________________________________________ 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

NévLeánykori neve:  

Adóazonosító száma:                            TAJ száma:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  
 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége:  főiskola 

 

Beosztás (munkakör megnevezése): tanár 

Közalkalmazotti osztály          Közalkalmazotti kulcsszám:                 FEOR szám: 2431 

 

A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 
 

Munkahely: Munkavégzés helye: Heti munkaidő: 40 óra 

Munkarend: órarend szerint 
 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató 

Közvetlen felettese: tagintézmény-vezető 

 

Munkaköri feladatai:  

 

1. Kötelezettségei, feladatai 
 

 A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végzi, az ismereteket tárgyilagosan 

közvetíti.  

 Kötelezettsége szakmai feladatainak ellátása, így különösen szaktárgyainak magas szintű 

oktatása. 

 Figyelemmel kíséri, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai 

meggyőződése miatt hátrány ne érje. 

 Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, 

erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. 

 Nevelő-oktató munkája során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, fejlődésének 

ütemét, szociokulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét. 



 

 107 

 Óráit pontosan kezdi és fejezi be. Gondoskodik róla, hogy tanítványai megfelelő időt 

tölthessenek az óraközi szünetekben a szabad levegőn. 

 A tanterméből a szünetekben - a tízórais szünet kivételével - jó idő esetén a tanulókat az 

udvarra küldi.  

 Segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, gondot fordít a tehetséges 

tanulók fejlesztésére, a rendelkezésére álló idő optimális kihasználására. Gondot fordít a 

tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciáláson kívül 

szakkörökbe való javaslat, tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is 

megtehet. 

 Tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat 

szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén időben 

szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. Napi munkakapcsolatban áll a fejlesztő 

gyógypedagógussal, fejlesztő munkáját az ő vezetésével végzi. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját, úgy hogy az 

értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen. A kötelező 

írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. A tanulók számára 

a témazáró dolgozatot előre jelzi, két héten belül kijavítja. A tanulók füzetét számonkérés 

alkalmával láttamozza, és jelzi az esetleges hiányokat. Félévenként minden füzetet 

ellenőriz. A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli. 

 Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek fejlesztését. 

 Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az új tankönyvek alapján, az 

előírt szakmai követelményeket figyelembe véve. Óratervét a munkáltatói jogkör 

gyakorlója által előírt határidőre leadja. 

 Tanítási óráira óratervvel készül. 

 Ügyeletet, helyettesítést vállal és az iskolai munkatervben megbízott feladatát ellátja. 

 Köteles az iskolai rendezvényeken részt venni, az ott rábízott feladatot ellátni. 

 A tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson, 

értekezleten vesz részt, az iskola által biztosított továbbképzéseket kihasználja. 

 Kapcsolatot tart az alsó és felső tagozaton tanító nevelőkkel (hospitálások, közös 

programok). 

 Az általa átvett – leltárban szereplő – taneszközöket megőrzi, hiány esetén anyagilag felel 

értük, az erre vonatkozó hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján.  

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 

s meggyőződik annak elsajátításáról. Baleset esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait és törekszik 

annak betartatására. 

 A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja (pedagógiai 

program, házirend). 

 A szülő és a tanuló javaslataira, kérdésire érdemi választ ad. 

 A tanuló és a szülő emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartja. 

 Az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket a tanuló részére átadja. 

 Jogszabály által meghatározott időszakonként és módon szakmai továbbképzésen vesz 

részt. 

 Munkáját az iskola céljai alapján tervezi, és ezek szolgálatában szervezi. 

 Ellát minden egyéb feladatot, mely a munkáltatója érdekkörében felmerült 

szükséghelyzetből adódik, és erre utasítást kap. 

 2011.01.04-től ellátja a TIOP1.1.1/09 pályázatban a Kaposfő Község Önkormányzatától 

átvett 116 db tanulói és 8 db tanári laptop rendszer-asszisztensi feladatát a pályázat 

fenntartási időszakában. 
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2. Napközis munkaköri feladatok. 
 

 

 Foglalkozásait a napközis házirend szerint szervezi. 

 A napközis foglalkozás keretében biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi 

felkészülést: 

 megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást, 

 szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez, 

 gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan  

 elkészítéséről. 

 rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat. 

 a szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól kikérdezi,  szükség esetén gyakoroltatja. 

 a gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében korrepetálja előre   

meghatározott időpontokban.                       

 rendszeresen együttműködik a napközis csoportot tanító pedagógusokkal. 

 A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis tanulók csoportját ebédelteti, 

melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről, a személyi higiénia 

szabályainak megtartásáról. 

 Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz idő 

esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn.  

 A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára kulturális, sport, játék és 

munkafoglalkozásokat szervez. 

 A napközis foglalkozások befejeztével - az iskola rendjének megfelelően - csoportosan 

kikíséri a bejáró tanulókat a buszhoz. 
 

3.    Osztályfőnöki feladatok. 
 

 Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint felettese iránymutatása 

alapján végzi. 

 Osztálya közösségének felelős vezetője. 

 Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 

osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve.  

 Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel 

megbeszéli. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 

oktató, nevelő tanárokkal (tanoda, napközi), a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (pl. GYIV, pszichológus, fejlesztő pedagógus stb.). 

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

 Különös gondot fordít a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

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

tanártársai elé terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart, családot látogat, tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékoztatja a 

szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése, 

félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 

 Mint osztályfőnök saját hatáskörben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva - indokolt 

esetben - 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának. 
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 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók, kollégák 

véleményét figyelembe véve.) 

 Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 

 Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében. 

 Ügyel a rá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos működésére. 

 Köteles osztálya tanulóinak tűz- és balesetvédelmi oktatást tartani a tanév első napján, 

melyet írásban dokumentál. 

 Ha végzős osztályt vezet, köteles az osztályában a pályaválasztási feladatokat ellátni, ezzel 

kapcsolatban a szülőket tájékoztatni. 
 

  

4.  Döntési jogkörébe tartozik: 

 

 Pedagógiai program és módosításának elfogadása. 

 Nevelési program és módosításának elfogadása. 

 A nevelési oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása. 

 A nevelési oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása. 

 Az intézményi házirend elfogadása. 

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. 

 Részvétel tanulók fegyelmi ügyeiben való döntésekben.  

 A tanuló osztályozó vizsgára bocsátása. 

 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelős: 

 

 A rábízott tanulók testi, szellemi és morális épségéért. 

 Kijelölt tanulócsoportjaiban a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a 

gyermekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.  

 A tanítási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért. 

 Az adminisztráció pontos, idő szerinti vezetéséért /naplók, ellenőrző könyvek, 

anyakönyvek, felszólítások, feljelentések, félévi, év végi statisztika vezetése, elkészítése, 

dolgozatok felmérések javítása) 

 Az éves tanmenet elkészítéséért, és időben pontos leadásáért. 

 Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért (nevelésre és 

tantárgyára vonatkoztatva). 

 Az átvett - az oktatást segítő – eszközökért. 

 Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért. 
 

 A személyi adataiban történő változás bejelentéséért. 
 

 Helyettesítés: szóbeli ill. írásos intézkedés alapján. 
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 Egyéni feladatok:-IPR management programfelelős 

                                          - az intézmény honlapjának vezetése, frissítése 
 

 Köteles elvégezni mindazon - a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti,- szükséges feladatokat, amellyel az Igazgató, illetve az általa kijelölt vezető 

megbízza. 
 

 

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása 

csak igazgató felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között történhet. 
 

Hatáskör: Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusoknak biztosított jogokat, 

hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 
 

Külső kapcsolatok: Szülőkkel, védőnővel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények 

munkatársaival tart kapcsolatot, valamint akiknek az együttműködése szükséges a feladatainak 

ellátásához 

 

Felelősségre vonható:  

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

 Vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalom, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért. 

 A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért. 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 A dokumentációs kötelezettségek hiányos elkészítéséért. 
 

 

6. Egyéb rendelkezések: 
 

A jelen munkaköri leírás a fent nevezett közalkalmazott kinevezési okiratának, és annak 

módosításainak elválaszthatatlan részét képezik, melynek 1 példánya a munkavállalóé, 1 példánya 

a munkáltatóé, 1 példány a munkaügyi nyilvántartást vezető szervé. 

 
 

A jelen munkaköri leírásban nem szereplő szabályozásokon túl, minden olyan feladat a 

közalkalmazott munkakörébe tartozik, melyet a hatályos jogszabályok, valamint belső 

szabályzatok a feladatkörébe sorolnak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaköri leírást kiadta:                  

 

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

                   munkáltató 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megértettem, elolvasás és értelmezés után helyben 

hagyóan tudomásul vettem.  A munkakörömbe tartozó feladatok előírásszerű ellátását 

vállalom.                                             
              

 

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

 

                 munkavállaló 

 

 

 

 

Szennai Fekete László Általános Iskola  

7477 Szenna Árpád u. 1 

Tel.: 82 577-004 

OM azonosító: 201313 

________________________________________________________________________ 

 

Munkaköri leírás 
 

Név:  

Leánykori neve:  

Adóazonosító száma:  TAJ száma: 

Anyja neve:  

Lakcíme:  
 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége Beosztás (munkakör megnevezése):  iskolatitkár-

pénztáros 

Közalkalmazotti osztály: Közalkalmazotti kulcsszám:   FEOR szám 

 

A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 
 

Munkahely:  

Munkavégzés helye:. 
 

Heti munkaidő: 40 óra  

Munkarend: 8.00 – 16.00 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató 

Közvetlen felettese:  

 

 

Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

 végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő 

betartását. 
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 Vezeti a postakönyvet, 

 postai bélyeg nyilvántartását vezeti anyagi felelősség mellett, 

 ellátja a telefonügyeletet, 

 intézi a dolgozók úti elszámolását – bérletek, autóval való közlekedések, kiküldetések 

elszámolása és az összeg kifizetése a házipénztárból. 

 szabadságok nyilvántartását vezeti, 

 minden hónapban lejelenti a távolléteket a Központi Iskola felé, 

 az élelmezésvezetőtől átveszi az ebédtérítési díjakat és elszámolja az intézmény 

házipénztári kasszájába., a leadott létszám alapján az étkezési díjakat számfejti 

 Figyel arra, hogy a pénztárba ne maradjon 200 000,- Ft feletti összeg, a többit átadja a 

központi pénztárnak. 

 A készpénzes számlákat kontírozza, és időszaki pénztárjelentést készít legalább havonta, 

amelyet a központi iskola könyvelőjének ad át. 

 Csak az igazgató, vagy utalványozó engedélye alapján fizethet ki készpénzt az intézmény 

pénztárából, 

 kezeli, raktározza, és analitikus nyilvántartást vezet a szigorú számadású 

nyomtatványokról. 

 nyilvántartást vezet az elszámolásra kiadott előlegekről, és gondoskodik azok időbeli 

elszámolásáról. 

 beszerzi, kiadja az irodaszereket, 

 munkaügyi szabályzat szerint biztosítja, kezeli, nyilvántartja a munka – és védőruhákat. 

 a dolgozók részére átadja a fizetési jegyzéket, és az étkezési utalványokat. (kafetéria.) 

 saját tanulói nyilvántartást vezet, amelyben a diákok adatain kívül vezeti az SNI-s , a 

gyermekvédelmi támogatásban részesülők és a HHH-s gyerekeket. Ezek pontos 

vezetésében együttműködik a pedagógusokkal, akik figyelmeztetik az esetleges 

változásokra. Falvankénti megoszlásban és osztályok szerint is listát készít.  

 a KIR-ben pontosan vezeti a tanulói jogviszony létesítést, illetve megszűnést. A diákok 

személyes adatainak változásait is figyelemmel kíséri is rögzíti a KIR-ben. 

 A tanulók részére megrendeli a diákigazolványokat, s azok kezelését a jogszabályokban 

meghatározottak szerint kezeli. 

 Minden évben megrendeli a vidéki diákok számára az utazásukhoz szükséges tanulói 

bérleteket. 

 Információt szolgáltat az intézményvezető utasítása alapján, 
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 Közreműködik az intézmény leltározási tevékenységében, 

 Ellátja a gépelési feladatokat, 

 A tanulókkal, illetve az iskola működésével kapcsolatos nyomtatványokat megrendeli, 

nyilvántartja, rendszerezi és kiadja. A nyomtatványok megrendelésénél egyeztet a 

pedagógusokkal, illetve az intézményvezetővel. 

 Figyelmemmel kíséri a jelentős eseményeket, ünnepeket (évnyító, évzáró, karácsony stb.) 

és plakátot készít, meghívókat gyárt és küld ezekre az eseményekre. 

 Igyekszik tájékozódni a pedagógusok segítségével az iskolában folyó eseményekről, hogy 

ha szükséges, az adminisztrációs és egyéb munkálatokban segíteni tudjon. (faliújsághoz 

anyagot gyűjt stb.) 

 Segít az októberi statisztika elkészítésében az általa nyilvántartott anyagok alapján. 

. 

Egyéb rendelkezések: Köteles elvégezni mindazon – a munkakörén kívül eső, végzettségének 

megfelelő eseti, - szükséges feladatokat, amellyel az Igazgató, illetve az általa kijelölt vezető 

megbízza. 

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása csak 

igazgató felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között történhet. 

A munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan elvégzése munkaköri kötelessége, ennek 

végrehajtásáért erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 
 

 

A munkaköri leírást kiadta:                  

 

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

        munkáltató 
   

 

Kelt: Szenna, 2011. szeptember 9. 

 
 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megértettem, elolvasás és értelmezés után helyben 

hagyóan tudomásul vettem.   A munkakörömbe tartozó feladatok előírásszerű ellátását 

vállalom.                                         

              

 
 

 

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

               munkavállaló 
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Kelt: Szenna, 2011………………….hó……….nap  
 

 

    

TAKARÍTÓ 

 

 
Szennai Fekete László Általános Iskola  

7477 Szenna Árpád u. 1. 

Tel.: 82 577-004 

OM azonosító: 201313 

________________________________________________________________________ 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Név:  

Leánykori neve:   

Adóazonosító száma:                               TAJ száma 

Anyja neve: Pap Katalin 

Lakcíme: 7477 Szenna Árpád u. 68. 
 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: Beosztás (munkakör megnevezése):  Közalkalmazotti 

osztály: Közalkalmazotti kulcsszám: FEOR szám:  
 

A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 
 

Munkahely:  

 

Munkavégzés helye: Heti munkaidő: 40 óra  

Munkarend: 12-20 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató 

Közvetlen felettese: Tagintézmény vezető 

 

Munkaköri feladatai 

 

Munkájával segíti az iskola zavartalan működését napi 8 órában. 

Munkaterülete: Az iskola egész területe és a Sportcsarnok. 

 

Naponta végzendő teendők: 

 

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

•Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása ,táblák lemosása. 

•Ablakpárkányok portalanítása. 

•Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása. 

•Virágok locsolása, portalanítása, gondozása. 

•Portörlés szükség szerint folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken. 

•Szeméttartók kiürítése (WC-ben is!), szemetek konténerbe való gyűjtése 

•Mellékhelyiségek, WC-k (felnőtt és gyerek WC-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése. 
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•A bejárati lépcsők, járdák söprése, lábtörlők kiporolása. 

• Sportcsarnok felsöprése felmosása. 

 

 

 

 Alkalmanként végzendő teendők:   
 

•rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása. 

Időszakonként végzendő teendők:        

•ablakok, ajtók lemosása, függönyök mosása, vasalása radiátorok lemosása 

•téli-tavaszi-nyári nagytakarítás 

    

A takarításon kívül felelős : 

 

•a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok), 

•az intézmény vagyontárgyainak védelméért, 

•a tantermekben és egyéb helységekben tartott eszközök sértetlenségéért, 

•elektromos árammal való takarékosságáért, 

•balesetmentes munkavégzésért. 

Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, 

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

takarékosság figyelembe vételével használ fel. Egészségének védelmében gumikesztyűt kap. 

A munkakörével összefüggő és az iskola életéből adódó egyéb feladatok elvégzését az 

intézményvezető  utasításának megfelelően köteles elvégezni. 

 

A munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan elvégzése munkaköri kötelessége, ennek 

végrehajtásáért erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 
 

A munkaköri leírást kiadta:                  

 

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

        munkáltató 
   

 

Kelt: Szenna, 2011. szeptember 01 

 
 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megértettem, elolvasás és értelmezés után helyben 

hagyóan tudomásul vettem.   A munkakörömbe tartozó feladatok előírásszerű ellátását 

vállalom.                                         

              

 
 

 

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

               munkavállaló 
 

 

Kelt: Szenna, 2011. szeptember 
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