
2020.01.01. 

 

  

SZERVEZETI és 
MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZAT 



 

 
1 

Tartalom 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK .............................................................................................................. 4 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja ............................................... 4 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése ..................... 4 

II. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI, FELADATA......................................................................................... 5 

2.3 Az intézmény alapvető céljai, tevékenysége ......................................................................... 6 

2.4 Az intézmény bélyegzői és lenyomatai .............................................................................. 6 

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ....................................................................................... 8 

3.1 Az intézmény vezetője .......................................................................................................... 8 

3.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend ......................... 8 

3.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök ..................................................... 8 

3.4 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre ................................ 8 

3.5 Az intézmény vezetősége ................................................................................................... 10 

3.6 Az intézmény szakmai tanácsa ............................................................................................ 10 

3.7 Az intézmény szervezeti felépítése .................................................................................. 11 

3.8 A munkavégzés általános szabályai .................................................................................... 11 

3.9 A kiadmányozás és a képviselet rendje ............................................................................... 11 

3.10 Az intézmény belső irányítási eszközei .......................................................................... 12 

3.12 A pedagógiai munka ellenőrzése ...................................................................................... 14 

IV.  A MŰKÖDÉS RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK ÉS SZABÁLYOK ..................... 16 

4.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai ................................. 16 

4.2 Az iskolai tankönyvellátás rendje ........................................................................................ 17 

4.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje ........... 18 

4.4 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje .......... 19 

4.5 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje ...... 19 

4.6 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők ............................................ 20 

V. AZ ISKOLA MUNKARENDJE................................................................................................................... 22 

5.1 A vezetők munkarendje ...................................................................................................... 22 

5.2 A pedagógusok munkarendje ............................................................................................. 22 

5.3 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje ......................................... 24 

5.4 Munkaköri leírás-minták ..................................................................................................... 24 

5.5 A tanév rendje ................................................................................................................... 24 

5.6 Az iskola munkarendje ........................................................................................................ 24 

5.7 A dohányzással kapcsolatos előírások ................................................................................ 26 

5.8 A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai .............................. 27 

5.9 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok ................................................... 27 

5.10 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ...................................................... 29 

VI.  AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI ........................... 30 

6.1 Az intézmény nevelőtestülete ............................................................................................ 30 

6.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei .............................................................. 30 

6.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei ....................................................................... 31 

6.4 A nevelőtestület munkacsoportjai ...................................................................................... 32 

VII. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE .................. 35 



 

 
2 

7.1 Az iskolaközösség ................................................................................................................ 35 

7.2 A munkavállalói közösség ................................................................................................... 35 

7.3 A szülői munkaközösség ..................................................................................................... 35 

7.4 Az intézményi tanács .......................................................................................................... 36 

7.5 A közalkalmazotti tanács ..................................................................................................... 37 

7.6 Az iskolai diákönkormányzat ............................................................................................... 37 

7.7 Az osztályközösségek .......................................................................................................... 38 

7.8 Az osztályfőnök feladata, hatásköre ................................................................................... 38 

7.9 Az osztályfőnök helyettes feladata, hatásköre................................................................ 39 

7.10 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái ................................................... 39 

7.11  A vezetők közötti kapcsolattartás rendje ......................................................................... 41 

7.12 A nevelőtestület kapcsolattartási formái és általános szabályai ....................................... 41 

7.13 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje ......................................................... 42 

7.14 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai ............................................... 42 

7.15 A külső kapcsolatok rendszere és formája ........................................................................ 42 

7.16 Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem .............................................................................. 43 

VIII. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ............................... 44 

8.1 A tanulói hiányzás igazolása ................................................................................................ 44 

8.2 Kedvezmények felvételi- és nyelvvizsgára .......................................................................... 44 

8.3 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények ............................. 44 

8.4 A tanulói késések kezelési rendje ....................................................................................... 45 

8.5 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése .......................................................................... 45 

8.6 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás .................................................................... 45 

8.7 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai ............................... 46 

8.8 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai ................................... 46 

IX.  AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA .................................................................. 48 

9.1 Az iskolai könyvtárra vonatkozó azonosító adatok ............................................................. 48 

9.2 A könyvtár működésének célja, a működés feltételei ........................................................ 48 

9.3 Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai ................................................... 49 

9.4 Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok .................................. 50 

9.5 A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok ................................................................ 50 

X. KÖNYVTÁRI SZMSZ MELLÉKLETEI ................................................................................................... 52 

10.1 Gyűjtőköri Szabályzat ........................................................................................................ 52 

10.2 Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat ................................................................. 56 

10.3 Katalógusszerkesztési szabályzat ...................................................................................... 58 

10.4 Tankönyvtári szabályzat .................................................................................................... 59 

XI. TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT ............................................................................................... 62 

11.1 Általános rendelkezések ................................................................................................... 62 

11.2 A telekommunikációs eszközök és mobilszolgáltatással kapcsolatos általános 
rendelkezések ........................................................................................................................... 63 

11.3 A mobilkommunikációs eszközök javítása, selejtezése, leltározása. A 
mobilkommunikációs eszközök javítása, selejtezése, leltározása, elvesztése, eltulajdonítása 
esetén alkalmazandó eljárás ..................................................................................................... 64 

XII. FÜGGELÉK – MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK ................................................................................ 66 



 

 
3 

Tanító/tanár/nyelvtanár munkaköri leírás-mintája .............................................................. 66 

Testnevelő munkaköri leírás-mintája ..................................................................................... 68 

Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás mintája ................................................................ 70 

Az Osztályfőnöki munkaközösség vezető kiegészítő munkaköri leírás-mintája .................. 72 

A szakmai munkaközösség vezető kiegészítő munkaköri leírás tervezete  .......................... 74 

Intézményvezető helyettes kiegészítő munkaköri leírás tervezete  ..................................... 76 

Iskolatitkár munkaköri leírásának tervezete ......................................................................... 79 

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírás tervezete  .............................................................. 81 

Rendszergazda stúdió vezető-technikus munkaköri leírás tervezete .................................. 83 

Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára  ................................................................... 86 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ..................................................................................................................... 88 

13.1 Az SzMSz felülvizsgálata .................................................................................................... 88 

13.2 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai............................................ 88 

 
 
  



 

 
4 

I. Általános rendelkezések 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola működésére, belső és külső kap-

csolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 
Megalkotása a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§-ában foglalt felha-

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

intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, 

amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakí-

tott 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 törvé-

nyek, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 2013. évi CCXXXII. törvény A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

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

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

könyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtá-

sáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 
 A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola szervezeti felépítésére és működé-

sére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 

2017. június 29-én fogadta el.  

 Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az 

iskolai szülői munkaközösség és a diákönkormányzat. 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára és tanulójára kötelező érvényű. Felülvizs-

gálata jogszabályi előírás, illetőleg nevelőtestületi kezdeményezés és az érintett szülői szerve-

zetek egyetértésével történhet, amelyhez szükséges a fenntartó jóváhagyása. 

 Az SZMSZ-t – más intézményi alapdokumentumokhoz hasonlóan – a tanulók, szüleik, 

a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az iskola honlapján. Személyesen tájékoz-

tatást e dokumentumokkal kapcsolatban az iskola vezetőségének tagjai a tanév rendjében meg-

határozott fogadó óráikon, vagy írásban adnak. 

 Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával határozat-

lan időre lép hatályba és ezzel az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvényte-

lenné válik. 
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II. Az intézmény alapadatai, feladata 
2.1 Az intézmény neve, alapító okirata 
Az intézmény neve:  Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

Az intézmény székhelye, címe:  2120 Dunakeszi, Garas u. 26. 

Oktatási azonosítója:  037314 

Tankerületi azonosító: PC2401 

Az intézmény nyilvántartási száma: K11705 

Szakmai Alapdokumentumának kelte: 2019.09.01. 

Az intézmény alapításának időpontja: 1978.  

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott 

intézményvezető látja el. Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzá-

rendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. 

2.2 Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: 

8520  Alapfokú oktatás  

85201  Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. 

   évfolyam) 

852012   Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű ne-

  velése, oktatása (1-4. évfolyam) 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 

852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. 

  évfolyam) 

852022   Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű ne-

  velése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855 Egyéb oktatás 

855100   Sport, szabadidős képzés (diáksport) 

8559   M.n.s. egyéb oktatás 

85591   Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915  Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása 

910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

931204  Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 

Az intézmény, vállalkozási feladatot nem végezhet. 

 

Az intézmény típus szerinti besorolása:  Közoktatási típusú sportiskola 

Maximális gyermek- és tanulólétszám: 660 fő 
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Évfolyamok száma:  8 évfolyam 

Az intézmény statisztikai számjele:  56520600 

Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága:  nem adóalany 

Adószám: 15835066-2-13 

Az intézmény fenntartója:  Dunakeszi Tankerületi Központ 

Az intézmény honlapja: www.dunakeszikorosi.hu 

E-mail/telefon: 06/27/342-344 / iskola@dunakeszikorosi.hu   

2.3 Az intézmény alapvető céljai, tevékenysége 
 Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatosan 

minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Működésével kap-

csolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban megha-

tározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. 

 Az iskola pedagógiai és jogi eszközével, lehetőségével, tevékenysége sokszínű meg-

szervezésével és annak követelményorientált végrehajtásával elősegíti tanulói sikeres általános 

iskolai pályafutását. Az intézmény központi feladata az iskola tanulóinak felkészítése a közép-

fokú oktatási intézményekben való továbbtanulásra, az ottani sikeres tanulásra. Fontos feladata 

az intézménynek az önművelési készségek alapozása, kialakítása, a szülők elvárásaival össz-

hangban az egészséges, kulturált életvitelre való felkészítés. 

 Az intézmény alapfeladata: A 6-16 éves gyerekek oktatása-nevelése, e gyerekek nap-

közi otthonos ellátása. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása. Tanulók 

közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv szerinti nevelése, oktatása. 

 Az iskola az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik a tanulók napközbeni 

ellátásáról, felügyeletéről, étkeztetéséről, a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos felada-

tokról, a tehetséggondozásról és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, továbbá ellátja 

mindazon feladatokat, amelyeket a Köznevelési törvény és más jogszabály a nevelési-oktatási 

intézményeknek előír. 

2.4 Az intézmény bélyegzői és lenyomatai 
 A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola körbélyegzője: 

a Magyar Köztársaság címere a „Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Garas u. 

26. 2120 Dunakeszi” felirattal. 

 

 A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola hosszú bélyegzője: 

„Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi Garas utca 26.” felirattal  

 

http://www.dunakeszikorosi.hu/
mailto:iskola@dunakeszikorosi.hu
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Az intézményvezető aláírás pecsétje: 

 

 

 

 

 

Használata: 

Kizárólag okleveleken, nem hivatalos dokumentumokon használható az intézményve-

zető engedélyével, sok példány esetén.  

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pe-

csétjével érvényes. 

 Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

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

szereplő ügyekben, az osztálytanító és az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, 

bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.  
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III. Az intézmény szervezeti felépítése 

3.1 Az intézmény vezetője 
 A közoktatási intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja az át-

ruházott munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, 

élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt 

egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője fe-

lel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetésé-

ért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató 

munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

 A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jog-

körét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. 

 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak az aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. 

3.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 
 Távollétében (ebben a sorrendben) a felső tagozatos, az alsó tagozatos igazgatóhelyet-

tes, az osztályfőnöki munkaközösség vezető. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézmény-

vezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az 

azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására 

terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az igazgató-

helyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden 

esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. 

3.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 
 Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből 

átadja az alábbiakat. 

 a felső tagozatos igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos dönté-

sek jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát,  

 az alsó tagozatos igazgatóhelyettes számára a délutáni sportfoglalkozásokkal kapcsola-

tos döntések jogát, valamint a tornaterem délutáni beosztásával kapcsolatos döntések 

jogát 

3.4 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 
 Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

10.1.1 3.4.1 Felső tagozatos intézményvezető helyettes: 

 az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja az intézményvezető helyettesítését 

 közvetlenül irányítja (és ezekről az intézményvezetőt rendszeresen tájékoztatja): az is-

kolai továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységet 

 képviseli az iskolát  

 a közvetlen irányítása alá tartozó területeken felelős: 

 az általa irányított évfolyamokon folyó szakmai munkáért 

 a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért 

 átruházott jogkörben a felső tagozatos tanulók rendszeres egészségügyi vizsgá-

latának megszervezéséért 

 a tanulószobai munka szervezéséért 
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10.1.2 3.4.2 Alsó tagozatos intézményvezető helyettes: 

 közvetlenül irányítja (és ezekről az intézményvezetőt rendszeresen tájékoztatja): 

  az iskola 1-4. évfolyamán és a napköziben folyó munkát 

 a szabadidős tevékenységet 

 felelős: 

 az általa irányított évfolyamokon folyó szakmai munkáért 

 a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért  

 átruházott jogkörben az alsó tagozatos tanulók rendszeres egészségügyi vizsgá-

latának megszervezéséért. 

 szakmai területén segíti az intézményvezető vezetői tevékenységét 

10.1.3 3.4.3 Gondnok: 

 közvetlenül irányítja (és ezekről az intézményvezetőt rendszeresen tájékoztatja) a 

 a technikai dolgozók munkáját 

 az intézmény azon helyiségeinek bérbeadását, amelyet a Tankerületi Központ 

nem utalt más hatáskörbe 

 az intézményi beszerzéseket a Regula rendszer kezelése révén 

 felelős: 

 a tűzvédelmi feladatok ellátásáért 

 a balesetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáért 

 szakmai területén segíti az intézményvezető vezetői tevékenységét 

10.1.4 3.4.4 Iskolatitkárok: 

 működtetik a  
 titkárságot az irodai és ügyviteli munkafolyamatok szervezésével és ellátásával 

 felelősek a 

 a tanulói és munkavállalói adatok adatkezelési szabályzatban lefektetett szabá-

lyok szerinti kezeléséért és továbbításáért 

 szakmai területükön segítik az intézményvezető vezetői tevékenységét 

10.1.5 3.4.5 Könyvtáros 

 közvetlenül irányítja (és ezekről az intézményvezetőt rendszeresen tájékoztatja) 
 e szabályzat IX. és X. fejezetében leírtak alapján az iskolai könyvtárt  
 és könyvtári tevékenységet 

 felelős  
 a tankönyvtár létrehozásáért 
 az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározott feladatok ellátásáért 
 e feladatok ellátása során a tanulói adatok – adatkezelési szabályzatban lefekte-

tetett – szabályok szerinti kezeléséért és továbbításáért. 

3.4.6 Pedagógiai asszisztens 

 munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával, a munkaköri leírásban lefektetet-

tek szerint látja el. 

 segíti a pedagógusok nevelőmunkáját és adminisztrációs tevékenységét 

3.4.7 Rendszergazda 

 felelős: 

 az intézményben használt számítástechnikai eszközök működő képességének 

biztosításáért,  

 az adatok biztonságos elektronikai tárolásáért. 

10.1.6 3.4.8 Osztályfőnöki munkaközösség vezető: 

 az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja az intézményvezető helyettesítését 
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 közvetlenül irányítja (és ezekről az intézményvezetőt rendszeresen tájékoztatja) az osz-

tályfőnöki tevékenységet 

 a közvetlen az irányítása alá tartozó területeken felelős: 

 az 1-8. évfolyamok gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátásáért 

 pályaválasztási és középfokú beiskolázási feladatok éves ütemezéséért 

 a pályaorientációs nap megszervezéséért 

 szakmai területén segíti az intézményvezető vezetői tevékenységét 

 Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint 

az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen mun-

katársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezett-

séggel. 

 Az intézményvezető helyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásá-

val az intézményvezető bízza meg. Intézményvezető helyettesi megbízást az intézmény határo-

zatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézmény-

vezető helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre ki-

terjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az intézményvezető által 

rájuk bízott feladatokért. Az intézményvezető helyettesek távollétük vagy egyéb akadályozta-

tásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény intéz-

ményvezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő intéz-

ményvezető hatáskörébe tartozik. 

3.5 Az intézmény vezetősége 
Az iskola vezetőségét az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:  

 Alsó tagozatos intézményvezető helyettes 

 Felső tagozatos intézményvezető helyettes 

 Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabá-

lyok, a fenntartó valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.  

 Az intézmény vezetősége rendszeresen, hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális 

feladatokról. Az intézményvezetőség megbeszéléseit az intézményvezető vezeti.  

3.6 Az intézmény szakmai tanácsa 
 Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő te-

vékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. 

A középvezetők az intézmény szakmai tanácsának a tagjai. 

Az iskola szakmai tanácsának a tagjai: 

 az intézményvezető 

 az intézményvezető helyettesek 

 a szakmai munkaközösségek vezetői 

 Az iskola szakmai tanácsa pedagógiai ügyekben döntést előkészítő és döntést hozó tes-

tület. Rendszerint a tankerületi vezetői értekezleteket követően ülésezik az intézményen belüli 

szakmai feladatellátás összehangolása és a soron következő feladatok meghatározása érdeké-

ben. Ezen üléseket az intézményvezető készíti elő és vezeti.  

 A meghívottak az intézményvezető által megjelölt konkrét napirendi pontokra kapnak 

meghívást, annak kapcsán fejthetik ki álláspontjukat és véleményüket. 

 Az intézmény szakmai tanácsa, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattételi 

joggal rendelkezik. Az iskola szakmai tanácsa együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. 

 Az intézményi tanács üléseinek dokumentálásáért az intézményvezető által kijelölt dol-

gozó a felelős.   
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3.7 Az intézmény szervezeti felépítése 

3.8 A munkavégzés általános szabályai 

3.8.1 Hatáskör és szolgálati út 

 Az intézményvezető, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult igazgató-

helyettesek kivételével egyéb vezető beosztású dolgozó az irányítása alá nem tartozó szervezeti 

egység munkatársa részére utasítást nem adhat.  

 A vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell 

végrehajtani. 

3.8.2 Ügyintézési határidő 

 Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok illetve a felettes szervek és vezetők által 

meghatározott határidőben történik. Ezek hiányában az intézményvezető vagy az általa megha-

talmazott személy által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az 

irányadó. 

3.8.3 Együttműködési kötelezettség és csoportos munkavégzés 

 Az intézmény valamennyi vezetője és munkatársa köteles a feladatok végrehajtásá-

ban együttműködni. A szervezeti egységek, szakmai munkaközösségek közötti együttmű-

ködés kialakításáért a szervezeti egységek és a szakmai munkaközösségek vezetői a fele-

lősek.  

 Több terület együttműködését igénylő feladatok megoldása érdekében az intézmény 

vezetője csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos munkavégzés során a komplex 

feladat határidőre történő elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és 

felelősség terheli a csoportos munkavégzésben résztvevőket.  

3.9 A kiadmányozás és a képviselet rendje 

10.1.7 3.9.1 Kiadmányozás 
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A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre, közbenső intézkedésre, vala-

mint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányo-

zási jog magában foglalja a döntésnek, a közbenső intézkedésnek, a döntés kialakításának, va-

lamint az irat irattárba helyezésének jogát.  

Kiadmányt csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával lehet kiadni. A kiadmányozott 

irat tartalmáért és formájáért a kiadmányozás jogosultja a felelős.  

A kiadmányozási jog: 

a) az Intézmény illetve az intézményvezető hatáskörében vagy feladatkörében ho-

zott érdemi döntés aláírására, vagy 

b) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének 

meghozatalára ad felhatalmazást 

Kiadmányozásra az intézményvezető jogosult, aláírási és céges aláírási joga van. A ki-

admányozás jogát az intézményvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve – az intézmé-

nyi iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerint – az igazgatóhelyettesekre átruházhatja. 

Az intézményvezető kiadmányozási jogának átruházása nem minősül az intézményvezető jog-

szabályban foglalt hatásköre átruházásának. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ru-

házható. 

Az intézményvezető az átruházott kiadmányozási jogot bármely esetben jogosult visz-

szavonni.   

A kiadmányozás részletes szabályait az intézmény iratkezelési szabályzata tartalmazza. 

10.1.8 3.9.2 Képviselet 

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

esetekben átruházhatja más személyre. 

3.10 Az intézmény belső irányítási eszközei 
 Az intézmény belső irányítási eszközei az intézmény egészét vagy meghatározott szer-

vezeti egységét érintő kötelező rendelkezések, végrehajtási szabályok, eljárásrendek illetve tá-

jékoztatások. Ezek az alábbiak: 

a) utasítás – az intézményvezető által kiadott, az intézményi feladatok végrehajtására vo-

natkozó normatív tartalmú belső irányítási eszköz. 

b) szabályzat – az intézményvezető által kiadott, az intézmény belső működési rendjét, 

tevékenységét, a szervezeti egységek, vezetők és alkalmazottak feladatkörét meghatá-

rozó, jogszabály által kötelező illetve az e szabályzat által kiadható belső irányítási esz-

köz 

c) igazgatói körlevél – a hatályos szabályzatok pontosítását, értelmezését szolgáló rendel-

kezések összegzése, mely végrehajtási iránymutatást is adó belső irányítási eszköz. 

d) tájékoztató – az intézményvezető által kiadott, normatív tartalmú rendelkezést nem tar-

talmazó, az intézmény szervezetét, működését, tevékenységét érintő információkat tar-

talmazó eszköz. 

e) útmutató – az intézményvezető által kiadott, az intézményi feladatok eljárásrendjét il-

letve a munkafolyamatok menetét rögzítő irányítási eszköz.  

A belső irányítási eszköz nem lehet ellentétes jogszabállyal és más, intézményi belső irá-

nyítási eszközzel. 
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3.11 Az ügyviteli munka rendje, ellenőrzése, feladat- és hatáskörök 
Az ügyvitel a szervezeten belüli ügyintézés szervezett rendje. Intézményünkben az irat-

kezelési rendszer központosított, az iratkezelés valamennyi mozzanata: a beérkező és a kimenő 

iratok átvétele, az iktatás, a mutatózás, az irat tisztázása, a postázás, az átmeneti irattározás, 

tehát az ügykezeléssel összefüggő valamennyi feladat elvégzése egy helyen, az iskolai titkár-

ságon történik (központi iktató iroda).  

10.1.9 3.11.1 Az ügyvitel rendje 

Ügyintézés: az ügyek elintézésére, döntések meghozatalára irányuló érdemi munkavégzés. 

Ügykezelés (iratkezelés): az iratok készítésére, nyilvántartására, rendszerezésére, megőrzésére 

irányuló munkavégzés. Az iratkezelés Az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését, és a 

selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és 

biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együtte-

sen magába foglaló tevékenység, az alábbi folyamatábra szerint: 

 

 

10.1.10 3.11.2 Feladat- és hatáskörök 

Az intézményben elektronikus ügyiratkezelési szoftver alkalmazásával történik az irat-

kezelés. Az elektronikus ügyiratkezelési szoftvert a munkakörüknek megfelelő funkcionális és 

hozzáférési jogosultsággal a következő munkatársak kezelhetik: 

a) iskolatitkár 1. 

b) iskolatitkár 2. 

Az iktatási feladatok elvégzésére teljes funkcionális és hozzáférési jogosultságuk van min-

den iktató könyvre: 

c) iskolatitkár 2. 

d) rendszergazda, a rendszergazdai feladatok ellátására 
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Feladat Iskolatitkár 1. Iskolatitkár 2. 

Iratok postázásának megszervezése  X 

Iratok postára történő eljuttatása  X 

Beérkezett iratok iktatása  X 

Kimenő iratok iktatása  X 

Postai küldemények átvétele  X 

Beérkezett iratok bontása, szétosztása az intézményen belül  X 

Beérkező iratok megválaszolása X X 

Elektronikus iratok továbbítása külső partner felé X X 

Belső iratok továbbítása munkatársnak X X 

Iratok archiválása  X 

Iratok selejtezése  X 

10.1.11 3.11.3 Az ügyviteli munka ellenőrzése 

Az intézményvezető: 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügy-

rendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek 

és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőr-

zésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges 

egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az intézmény veze-

tője felelős.  

 Rendszeresen ellenőrzi az iratkezelési szabályzat végrehajtását, intézkedik a szabálytalan-

ságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását.  

 Ellenőrzi a titkárság munkáját. 

Intézményvezető helyettesek: 

 Az intézményvezető-helyettesek ellenőrzik, hogy az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok 

és a belső szabályzat előírásai szerint történjen.  

 Figyelemmel kísérik az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat, és annak változása esetén 

kezdeményezik az iratkezelési szabályzat módosítását.  

3.12 A pedagógiai munka ellenőrzése 
 Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szak-

mai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az 

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

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

alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak mun-

kaköri leírása, valamint a pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg.  

 A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kö-

telezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb 

természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 alsó tagozatos intézményvezető helyettes 

 felső tagozatos intézményvezető helyettes, 

 munkaközösség-vezetők, 

 osztályfőnökök, 

 pedagógusok. 
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 Az intézményvezető helyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri le-

írásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint 

részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkaterv-

ben a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szük-

ség esetén – az intézményvezető külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A 

rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.  

 A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni.  

 Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bír: 

 a tanítási órák ellenőrzése  

 a tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával 

 a digitális napló folyamatos ellenőrzése 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése 

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

folyamán 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

 A vezetők a pedagógiai munka belső ellenőrzését az SZMSZ 3.2 fejezetében meghatá-

rozott feladat- és hatáskör-megosztás szerint végzik. Az iskola pedagógiai munkájának értéke-

lését, illetve a jelentések, beszámolók és a statisztikai kimutatások elkészítését a következő fel-

adatmegosztás szerint végzik a vezetők:  

 éves beszámoló – intézményvezető,  

 a pedagógiai munka általános értékelése a félévi és az év végi nevelőtestületi értekezle-

ten – intézményvezető,  

 a tagozatok helyzetének értékelése a félévi és az év végi nevelőtestületi értekezleten – 

az alsó és felső tagozatos intézményvezető helyettesek,  

 a félévi és év végi tantárgyi statisztikai kimutatások elkészítése - intézményvezető he-

lyettesek 

 a jelenléti fegyelemmel és a magatartással kapcsolatos statisztikai kimutatások, jelenté-

sek elkészítése – osztályfőnöki munkaközösség vezető.  
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IV. A működés rendjét meghatározó dokumentumok és sza-
bályok 

4.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 a szakmai alapdokumentum 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 az önértékelési szabályzat 

 a házirend 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

 a tanév munkaterve 

 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

4.1.1 A szakmai alapdokumentum 

 A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása 

biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény szakmai 

alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

4.1.2 A pedagógiai program 

 A pedagógiai program képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, 

szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Közneve-

lési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

 Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

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

célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgya-

kat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és 

azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztá-

sának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezett-

ségét. 

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

nuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – jog-

szabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, 

minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,  

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

nök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rend-

jét, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezetői irodában, 

továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoz-

tatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 
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4.1.3 Önértékelési szabályzat 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe kerül 

az intézményi önértékelés, amely a tanfelügyelet fontos pillére. Az intézmény önértékelési sza-

bályzatban határozza meg az intézményi önértékelés jogi alapjait, az intézményi önértékelést 

támogató csoport megalakításának elveit. Ebben a dokumentumban fekteti le az intézményi 

elvárásokat, valamint a kérdőíves felmérések lebonyolítását, azok ütemezését, a támogató cso-

port hatás- és jogköreit és feladatait. 

4.1.4 Az éves munkaterv 

 Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabá-

lyok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza 

a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

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

értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be 

kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.  A munkaterv 

egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév 

helyi rendjét az intézmény weblapján is el kell helyezni. 

4.2 Az iskolai tankönyvellátás rendje 
 Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulók-

hoz történő eljuttatása. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályait az iskolai házirend tartal-

mazza. 

4.2.1 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése és elvei 

 Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézményvezető a felelős. Az intéz-

ményvezető minden tanév december 15-ig elkészíti a következő tanév tankönyvellátási rendjét 

és megbízza a tankönyvértékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfele-

lős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában az alábbiak szerint:  

A tankönyvfelelős feladata: 

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést 

 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben 

 gondoskodik a szükséges pótrendelésről 

A 2017/2018-as tanévtől kezdve minden évfolyamon térítésmentesen kapják a tanulók a tan-

könyveket. Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk: 

 tankönyvkölcsönzéssel 

 használt tankönyvek biztosításával 

 az állami normatíva felhasználásával 

biztosítja. 

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

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

során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló el-

veszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kár-

térítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető – a tankönyvek be-

szerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.  

 Az 1-2. évfolyamon, a tanév elején átvett munkafüzetek, tankönyvek véglegesen a ta-

nulók tulajdonába kerülnek, azokat tanév végén nem kell az iskolának visszaadni. 

 A 3-8. évfolyamon a térítésmentes tankönyvellátást használatra véglegesen átadott 

munkafüzetekkel, tankönyvekkel valamint a könyvtárból kölcsönzött tartós tanköny-

vekkel biztosítjuk. 
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 A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv vásárlására rendelke-

zésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítjuk. 

4.2.2 A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A tankönyvfelelős a tankönyvrendelést úgy készíti el, hogy az, az iskola minden tanu-

lója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

 Ha a tankönyvjegyzékben - a matematika kivételével - bármely műveltségterülethez van 

tartós tankönyv, akkor az iskola, tartós tankönyvet rendel. 

 A tankönyvrendelésnél a tankönyvfelelős figyelembe veszi a tankönyvek tömegét, és 

azok össztömegéről tájékoztatja az 1-4. évfolyamra járó tanulók szüleit az iskola honlapján ke-

resztül. 

 A Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon 

csak olyan tankönyv rendelhető, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet 

kihirdetését követően történt. 

4.2.3 A tankönyvrendelés 

A tankönyvrendelés a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. hivatalos tankönyvrendelő felüle-

tén történik. A rendelés a fenntartó jóváhagyásával válik véglegessé. Az intézményvezető gon-

doskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosí-

tott tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola 

könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban 

elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola 

házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. 

4.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 
rendje 

4.3.1 Az intézményben elektronikusan előállított dokumentumok fajtái 

 Az intézményben a következő internetalapú informatikai rendszereket, illetve asztali al-

kalmazásokat használjuk a tanügy-igazgatási feladatok ellátása során: 

 Központosított illetmény-számfejtési program (KIRA) 

 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) - a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírá-

sainak megfelelően, 

 Tankönyvrendelési központi rendszer (KELLO) 

 KRÉTA Iskolai Alaprendszer (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) 

 Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) 

 REGULA – a Dunakeszi Tankerületi Központ intranetes rendszere az iskolák és a tanker-

ületi központ közötti kommunikáció és ügyintézés gyorsabbá tételére és nyomon követhe-

tőségére 

 Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő Rendszer 

 Órarend-generáló asztali alkalmazás (ASC Órarend) 

 A fenti informatikai rendszerek, illetve asztali alkalmazások hozzáférési jogosultsági 

szintjeinek kiosztási rendjéről az intézmény Adatkezelési szabályzata rendelkezik. 

 A jogszabályban foglaltak szerint elektronikus okiratnak kell tekinteni az oktatásért fe-

lelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított és tárolt 

dokumentumokat. Ezek a következők: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok, 

 az alkalmazott pedagógusokra és pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre vonatkozó adat-

bejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 a középfokú beiskolázással kapcsolatos dokumentumok (KIFIR), 
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 az oktatási igazolvány rendelés dokumentumai, 

 a tankönyvrendelés dokumentumai 

 Az intézményben a következő egyéb tanügy-igazgatási dokumentumokat kezeljük és 

állítjuk elő az oktatásért felelős miniszter által jóvá nem hagyott informatikai rendszerrel: 

 órarend 

4.4 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének 
rendje 
 A KIR rendszerében előállított elektronikus okiratokat fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással kell hitelesíteni, amelynek alkalmazására kizárólag az intézményvezető jogosult. Ha 

hosszabb távolléte miatt – megbízással – az intézményvezető helyettes látja el az intézményve-

zetői feladatokat, és az elintézendő adatszolgáltatás vagy tanügy-igazgatási feladat sürgőssége 

miatt nincs lehetőség rá, hogy a saját fokozott biztonságú aláírását elkészíttesse, a dokumentum 

hitelesítésénél és továbbításánál a kormányhivataltól kért utasítás szerint kell eljárni. 

 A KIR rendszerében előállított minden elektronikus okiratot ki kell nyomtatni, és az 

intézményvezető aláírásával, valamint az intézmény pecsétjével hitelesítve az irattárban kell 

elhelyezni.  

 A más informatikai rendszerrel előállított egyéb tanügy-igazgatási dokumentumok kö-

zül – az alább ismertetett rend szerint – ki kell nyomtatni, és az intézményvezető aláírásával, 

valamint az intézmény pecsétjével hitelesítve az irattárban kell elhelyezni a következőket: 

 a pedagógusok által megtartott tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások összesítő lapja 

– havonta az intézményvezető helyettes által elvégzett ellenőrzés után, 

 az egyes tanulókra vonatkozó lap az osztályozó naplóban – a tanuló iskolaváltása esetén, 

 tantárgyfelosztás – a fenntartó jóváhagyása után, 

 órarend – a tanév és a második félév elején, illetve az órarend módosításakor 

4.5 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési 
rendje 
 Az elektronikus úton előállított dokumentumokat az adott szoftver útmutatója szerint 

archiválni kell. A KIR rendszerében előállított elektronikus okiratokat a KIR rendszerében, il-

letve az iskola belső üzemeltetésű szerverén egy e célra létrehozott közös hozzáférésű mappá-

ban tároljuk. A közös hozzáférésű mappához kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek (az iskolatitkár és az intézményvezető helyettesek) kaphatnak hozzáférési jogosult-

ságot az intézményi Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint. 

 Az optikai adathordozóhoz vagy a külön erre a célra használt külső merevlemezhez kí-

sérőlapot kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a dokumentum iktatószámát, tárgyát, a fájl 

nevét, a mentés időpontját és az ügyintéző nevét. Optikai adathordozó esetén az iktatószámot 

és a fájl nevét az adathordozó nem olvasható felületére, illetve a tokjára maradandó módon rá 

kell vezetni. Külső merevlemez esetén kizárólag az előbbiekben ismertetett kísérőlapot alkal-

mazzuk, melyen első alkalommal feltüntetjük a merevlemez egyedi azonosítóját. Az adott me-

revlemezhez kiállított kísérőlapot mindenkor a merevlemezzel együtt, annak lezárt tokjában 

tároljuk. Mind az optikai adathordozó, mind a külső merevlemez esetén az adott eszköz egyik 

példányát az intézményvezetői páncélszekrényben, a másik példányát az irattárban – az iratok-

tól elkülönítve tárolt dobozban – kell elhelyezni. 

 Az elektronikusan előállított dokumentumokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 

meghatározott ideig nem szabad a kliens számítógép, illetve a hálózati kiszolgáló háttértárjáról 

letörölni, illetve a mentést tartalmazó adathordozót nem szabad leselejtezni. A megőrzési időt 

az intézmény Iratkezelési szabályzatának irattári tervében is rögzíteni kell. 
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 Ha az intézmény elektronikusan előállított dokumentumokat tároló kliens számítógépét 

vagy hálózati kiszolgálóját lecserélik, azokat az elektronikusan előállított dokumentumokat, 

amelyeknek a megőrzési ideje még nem járt le, át kell menteni az új eszközre. 

 Ha a mentést tartalmazó adathordozók szavatossági ideje rövidebb a dokumentumok 

megőrzési idejénél, a dokumentumokat a szavatossági idő lejárta előtt át kell másolni másik 

adathordozóra. 

 A leselejtezett vagy használatban levő, de lejárt szavatossági idejű, elektronikus doku-

mentumokat tartalmazó háttértárat működtető hálózati kiszolgáló vagy kliens számítógép elekt-

ronikus dokumentumokat tartalmazó háttértárjának korábbi tartalmát az új eszközre való adat-

mentést követően vissza nem állítható módon törölni kell. A meghibásodott, elektronikus do-

kumentumokat tartalmazó háttértárakat kizárólag úgy lehet elektronikus hulladékot kezelő har-

madik félnek átadni, ha annak tartalma sem teljesen, sem részlegesen nem állítható vissza. 

4.6 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
 A rendkívüli események esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza 

végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

 Rendkívüli esemény minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét előre nem lehet 

látni, amely a nevelő, oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszé-

lyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

 Rendkívüli esemény és bombariadó esetén intézkedést az intézményvezető hozhat. Aka-

dályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

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

vagy a benne tartózkodó személyes biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut 

a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, valamely intézke-

désre jogosult vezetőjével. 

 Bombariadó alkalmával az iskola kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

 Az épület kiürítésének időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről, az intézkedést végző ha-

tóság információit figyelembe véve az intézményvezető vagy az intézkedéssel megbízott sze-

mély azonnal dönt. Az iskola tanulóinak elhelyezése az Eszterlánc Óvoda Gyöngyharmat Tag-

óvodájában (1-2. évfolyam) valamint a József Attila Művelődési Központban történik.  

 A bombariadóról, a hozott intézkedésekről az intézményvezető azonnal értesíti a fenn-

tartót, az illetékes Kormányhivatalt. Tűz esetén a tűzoltóságot, robbantással történő fenyegetés 

esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket. Egyéb esetekben az esemény jellegé-

nek megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szerveket.   

 A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt terüle-

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

vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.    

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

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

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

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

segíteni kell! 

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

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

épületben. 
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 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezése-

kor a nevelőnek meg kell számolnia! 

 Az intézményvezető, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezető a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg kijelöli azt az alkalmazottat, aki gondoskodik: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 

fogadásáról. 

 Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola intézményve-

zetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,  

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről, 

továbbá azonnal kéri a működtetőt, hogy jelölje ki azt a személyt, aki gondoskodik 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről. 

 A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

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

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

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

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

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

fenyegetéssel kapcsolatban.  

 A bombariadó lefújása szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett tanítási 

időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási 

nap elrendelésével. 

 A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. 

intézményvezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges te-

endők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés ese-

tére (bombariadó terv)” c. intézményvezetői utasítás tartalmazza. A tűzriadó terv és a bomba-

riadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint 

évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény intézményvezetője a felelős. Az épületek kiürítését a 

tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy 

alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola intézményvezetője a fele-

lős.  A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden ta-

nulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt 

borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

 tanári szoba, 

 intézményvezetői szoba, 

 testnevelői tanári szoba, 

 konyha, 

 szertárak. 

A fenti események rendkívüli eseménynek tekintendők, amiről azonnali tájékoztató értesítést 

küld az intézményvezető vagy megbízottja a fenntartónak.  
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V. Az iskola munkarendje 

5.1 A vezetők munkarendje 
 Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7 óra 45 perc és 

délután 16 óra között az intézményvezetőnek, vagy egyik helyettesének az iskolában kell tar-

tózkodnia. 

 Ha az intézményvezető munkaidejében nem tartózkodik az iskolában hivatali elfoglalt-

sága miatt, a felső tagozatos intézményvezető helyettes teljes felelősséggel és jogkörrel (kivéve 

a munkáltatói jogokat) helyettesíti. A felső tagozatos intézményvezető helyettest az alsó tago-

zatos intézményvezető helyettes, az ő akadályoztatása esetén az osztályfőnöki munkaközösség 

vezetője látja el a helyettesítési feladatokat. 

 Amennyiben az intézményvezető, vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan 

ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, a helyettesítési megbízást a dolgozók tudo-

mására kell hozni.  

5.2 A pedagógusok munkarendje 
 Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 

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

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

heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Munkanapokon a rendes 

munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát.  

 A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, fo-

gadóórákat általában keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-órásnál 

hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani.  

 A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi prog-

ramok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon hirdetés útján határozza meg. 

4.3.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 A pedagógusok teljes munkaideje kötetlen és kötött munkaidőből áll. A kötetlen mun-

kaidővel a pedagógus szabadon rendelkezik, a kötött munkaidőt (32 óra) az intézményvezető 

által meghatározott feladatokkal köteles tölteni. A kötött munkaidő (a teljes munkaidő 55-65 

%-a, azaz 22-26 óra) a neveléssel-oktatással töltött órákból, valamint a kötött munkaidőből 

fennmaradó időből áll. A pedagógus munkaideje tehát 40 óra, ami az alábbi részekből áll: 

1. kötetlen munkaidő – amivel a pedagógus szabadon rendelkezik 

2. kötött munkaidő – amelyet az intézményvezető által meghatározott feladatokra köteles 

tölteni, az intézményben 

a. neveléssel-oktatással lekötött idő (minden olyan foglalkozás, ami a tantárgyfel-

osztásban megjeleníthető) 

b. nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok, ta-

nulói felügyelet, továbbá eseti helyettesítés tehát minden olyan egyéb feladat, 

amely – az eseti helyettesítés kivételével – nem valamilyen foglalkozás megtar-

tását jelenti. 

Az egyes pedagógusok adott tanévre vonatkozó óraszámát a neveléssel-oktatással lekötött mun-

kaidő keretein belül a tantárgyfelosztás adja meg, melyet a fenntartó hagy jóvá. Az intézmény-

vezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenle-

tes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

4.3.2 A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
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 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézmény-

vezető vagy az intézményvezető helyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényé-

ben. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavar-

talan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségé-

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

szempontok, kérések figyelembe vételére. 

 A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munka-

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

lenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, 

de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője a helyettesítéséről intézkedhessen. A hi-

ányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit 

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

tosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb 

a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a titkárságon. 

 Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy az intézményvezető he-

lyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a 

tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozá-

sok) elcserélését az intézményvezető helyettes engedélyezi. 

 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

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

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

letve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijaví-

tani. 

 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztály-

zatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon 

előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

4.3.3 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

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

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

iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának 

és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásá-

hoz elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a 

nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének 

felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói uta-

sítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

 Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a 

munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően 

nem biztosítható. 

4.3.1 A pedagógus ügyelet rendszere 

 Az iskolában alapvető elvárás a tanulók biztonsága. Tanuló az iskolában tartózkodása 

alatt nem maradhat felügyelet nélkül. A pedagógus ügyeletet tagozatonként, az alsó tagozatos 

munkaközösségvezető és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője szervezi. Az ügyeleti idő-

pontok cseréjét az intézményvezető helyettesek engedélyezik. 

 Az iskolában egyidejűleg 5 felső tagozatos, 2 fő alsó tagozatos ügyeletes nevelő kerül 

beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki:  

Felső tagozat:  

 emeleti folyosók, 

 földszinti terület, (2 fő) 
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 testnevelés folyosó, 

 iskola előtti tér. 

Alsó tagozat:   

 udvar. 

5.3 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  
 Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betar-

tásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Mun-

kaköri leírásukat az intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelem-

bevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítá-

sára, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő meg-

változtatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. A nem pedagógus 

munkavállalók munkaidő nyilvántartást kötelesek vezetni. 

5.4 Munkaköri leírás-minták 
 Iskolánkban minden munkavállaló névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírást 

kap. A munkaköri leírás minták e dokumentum függelékében kerültek elhelyezésre. 

5.5 A tanév rendje 
 A tanév helyi rendjét az oktatási és kulturális miniszter által kiadott rendelet alapján, az 

iskola éves munkaterve tartalmazza. A tanév rendjének tanulókra és szülőkre vonatkozó dátu-

mairól, eseményeiről az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket szülői értekezleten, illetve 

megtekinthetők az intézményi honlapon.  

5.6 Az iskola munkarendje 

5.6.1 Az iskola nyitva tartása 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 óra 45 perctől a szervezett 

foglalkozások befejezéséig, de legalább 17.10 óráig tart nyitva.  

Az iskolai tornatermi épületrész 21 óráig tart nyitva.  

Az intézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti idő-

pontokat az iskola fenntartója, rendjét az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet meg-

kezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

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

zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az 

intézményvezető ad engedélyt. 

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

eltérni csak az intézményvezető beleegyezésével lehet. 

5.6.2 Az épület használati rendje az iskola dolgozóira vonatkoztatva 

 Az iskola épületét címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köz-

társaság címerével kell ellátni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős a közösségi tu-

lajdon védelméért, állagának megőrzéséért, az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért, 

az energia felhasználásával való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint munka-

védelmi szabályok betartásáért. Az iskola dolgozóinak joga az iskola valamennyi helyiségének 

és létesítményének rendeltetésszerű használata. 

5.6.3 Az épület használati rendje a tanulókra vonatkoztatva 

 Az iskola különböző helyiségeinek tanulókra vonatkozó használati rendjéről részletesen 

a Házirend intézkedik. 

5.6.4 Az épület használati rendje a külső személyekre vonatkoztatva 
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 Vagyonvédelmi okok miatt az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartóz-

kodhat. Nem iskolai célra csak az intézményvezető engedélyével történt egyeztetést követően 

vehetők igénybe a helyiségek és létesítmények, szerződéskötést követően. 

 Az iskolában külső személy – és ez alól a szülők sem kivételek – a tanulókat nem ke-

resheti meg közvetlenül, hanem csak az osztályfőnök, az ügyeletes vezető vagy a porta szolgá-

latot ellátó közvetítésével.  

 A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom 

vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, 

iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szerve-

zettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.  

 Az iskola helyiségeinek bérbe adása a nevelő-oktató munkát nem zavarhatja. 

5.6.5 Az iskola munkarendje 

Csengetési rend 

 Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00-14.35 óra között kell meg-

szervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15, illetve 05 perc, kivéve 

ünnepi csengetési rend idején. 

 

 Csengetési rend: 

1. óra   8:00 – 8:45  

2. óra   9:00 – 9:45  

3. óra   10:00 – 10:45 

4. óra   11:00 – 11:45 

5. óra   12:00 – 12:45 

6. óra   13:00 – 13:45 

 

Csengetési rend ünnepélyek idején: 

1. óra 8:00 – 8:40 

2. óra 8:50 – 9:30 

Ünnepség 9:40 – 10.10  

3. óra  10:20 – 11.00 

4. óra 11:10 – 11:50 

5. óra 12:00 – 12:45 

6. óra 13:00 - 13:45 

 

Rövidített csengetési rend különleges események/rendezvények idején 

1. óra   8:00 – 8:40  

2. óra   8:50 – 9:30  

3. óra   9:40 – 10:20 

4. óra   10:30 – 11:10 

5. óra   11:20 – 12:00 

6. óra   12:05 – 12:45 

 

 A tanulókra vonatkozó részletes szabályokat a házirend tartalmazza, melynek betartása 

minden tanuló számára kötelező. A tanulók szünetek alatti felügyeletéért az ügyeletes pedagó-

gusok felelősek. A tanórákat becsengetéskor kell megkezdeni és kicsengetéskor befejezni. Ta-

nítási órákat csak intézményvezetői engedéllyel lehet összevonni. Tanóra nem maradhat el, a 
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helyettesítés megoldásáért az intézményvezető és/vagy a helyettesek a felelősek. A tanórákról 

pedagógust kihívni csak rendkívüli esetben lehet, megoldva a tanulók felügyeletét. 

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

tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óra 10 percig tart. A napközis délutáni ügyelet 

17 óra 10 percig tart. 

Az iskola munkarendjével kapcsolatos egyéb szabályok 

 Az iskolában reggel 6 óra 50 perctől a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári 

ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a 

tanulók magatartását, az épületrészek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 

szabályok betartását ellenőrizni.  

 A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő (személyes, vagy) írásbeli kérésére, az osztály-

főnöke (távolléte esetén az intézményvezető, vagy az intézményvezető helyettesek), illetve a 

részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli eset-

ben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az intézményvezető, vagy az intéz-

ményvezető helyettes adhat engedélyt.  

 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben meg-

fogalmazott előírások betartásáért.   

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használ-

hatják. Ez alól csak intézményvezető adhat felmentést. Az iskola épületében az iskolai dolgo-

zókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik 

erre az intézmény vezetőjétől engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe 

érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső 

személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. 

 A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kap-

csolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok szá-

mára kötelező. 

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

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

technikai dolgozók feladata.  

 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az 

intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szüne-

tekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai fog-

lalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, 

az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 

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

helyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 5.7 A dohányzással kapcsolatos előírások 
 Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti kerítéssel lezárt terü-

letrészt és az iskola előtti és melletti parkoló részeket is – a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvé-

nyeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! 

 Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohány-

zás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az 
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intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavé-

delmi felelőse. 

5.8 A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 
 Az iskolában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a környezetvédelemmel, az 

egészséges életmóddal, illetve tudományos és kulturális tevékenységgel függ össze. A jogsza-

bályban tiltott jelképeket és a politikai pártok felhívásait az iskola egész területén tilos kihe-

lyezni. A tanulóknak és az iskola alkalmazottainak a nem az iskolai élettel kapcsolatos hirdet-

mények, plakátok kifüggesztésére előzetesen engedélyt kell kérniük az iskolavezetőség vala-

mely tagjától. A tantermekben a hirdetmények, plakátok elhelyezésére – a jogszabályi előírások 

betartásával – az osztályfőnök adhat engedélyt. Az iskolában külső személy plakátot, hirdet-

ményt csak az intézményvezető tudtával és engedélyével helyezhet el. 

5.9 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 
 A köznevelési törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában, biztonságban 

és egészséges környezetben neveljék és oktassák. A nevelő és oktató munka egészséges és biz-

tonságos feltételeinek megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézke-

dések az intézményvezető feladatkörébe tartoznak. 

 Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére 

az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, ezek elsajátításáról 

meggyőződjön, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, ennek veszélye fennáll, 

a szükséges intézkedéseket megtegye. (A sérült ellátása, felügyelet biztosítása, iskolaorvos 

vagy rendelőintézeti szakorvos, szülő értesítése.)  

5.9.1 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló baleset megelőzésével kapcsolatosan 

 A nevelők tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztás ideje alatt 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkabiztonsági szabályzat, vala-

mint a tűzvédelmi utasítás, a bomba- ill. tűzriadó terv rendelkezéseit. 

 Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. Munkavédelmi szemlét az intéz-

ményvezető a kijelölt dolgozókkal negyedévenként tart, amelyről jegyzőkönyv készül. 

 Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló sza-

bályokkal a következő esetekben:  

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, amelynek során – koruknak és 

fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküsz-

öbölésére. ismertetni kell az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

a házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli esemény, baleset, tűzriadó, bom-

bariadó, természeti katasztrófa bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekü-

lési útvonalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésé-

vel kapcsolatban.  

 A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörtén-

tét a diákok aláírásukkal igazolják. 

 Tanulmányi kirándulások, túrák előtt. 

 Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt (faültetés, udvartakarítás, hulladékgyűj-

tés, parlagfű irtás). 

 Rendkívüli események után. 

 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét 

(közlekedési szabályok, a Duna közelsége, magas feszültségű vezetékek, tűzgyúj-

tás). 
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 Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

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

Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, informatika, testnevelés, természettudományi 

gyakorlatok. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes 

szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok 

tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az 

ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az 

iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 

 Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevé-

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

pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

 A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a 

szükséges ismereteket. 

 A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagó-

gus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyző-

könyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az intézményve-

zető által megbízott alsó tagozatos igazgatóhelyettes. 

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

kavédelmi tájékoztatót tart a fenntartó által megbízott munkavédelmi szakember. A tájé-

koztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkaválla-

lók aláírásukkal igazolják. 

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

csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intéz-

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

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

eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

5.9.2 Az iskola dolgozóinak feladatai tanulói balesetek esetén 

 A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosz-

szullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket:  

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézményve-

zetőnek, vagy illetékes intézményvezető helyettesnek. 

 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell 

vennie. 

 A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak any-

nyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.  

 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgál-

nia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna 

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

a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.  

5.9.3 A tanuló balesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb szintű jogszabályok alapján 

 A tanulói balesetet az előírt elektronikus nyomtatványon nyilván kell tartani. A 3 napon túl 

gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és a balesetekről 

az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 1 példányát meg kell 

küldeni a fenntartónak, 1 példányt pedig át kell adni a tanulónak, illetőleg szülőjének, a 

jegyzőkönyv 1 példányát az iskola őrzi meg. 
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 súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgá-

lásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell be-

vonni.  

 Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és az iskolai diákönkormány-

zat képviselőjének részvételét a tanuló balesetek kivizsgálásában.  

 Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, 

a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkavé-

delmi szabályzata tartalmazza. 

5.10 endszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

5.10.1 Az iskolaorvos és az iskola védőnő 

 A gyermekorvosok és védőnők a fenntartóval kötött szerződés alapján látják el a meg-

határozott iskola-egészségügyi feladatokat. Az iskolában – az iskola-egészségügyi munkaterv-

ben évente meghatározottak szerint - a tanulók a megelőző orvosi intézkedéseken, szűrővizs-

gálatokon kívül orvosi ellátásban részesülhetnek.  

 Az iskolaorvosokkal és védőnővel a rendszeres kapcsolattartás az intézményvezető he-

lyettesek feladata. Az ellátás rendjére vonatkozó további előírásokat a Házirend tartalmazza. 

5.10.2 A tanulók egészségügyi felügyelete és ellátása 

 A tanulók a Nkt 25.§ (5) bekezdése szerinti rendszeres egészségügyi vizsgálaton vesz-

nek részt. A tanulók egészségügyi vizsgálata, szemészeti és fogászati szűrése az iskolaorvossal 

és az iskolafogásszal történő egyeztetés alapján tanítási időben vagy tanítási időn kívül történ-

het.  

 Az egészségügyi vizsgálat, a szűrések szervezése az intézményvezető helyettesek, az 

osztályfőnökök és az iskolatitkárok feladata.  

 Az egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, az egészség-

ügyi könyvek továbbítását az osztályfőnökök látják el, továbbá nyilván tartják a tanulók társa-

dalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám) és a szűrővizsgálatok alkalmával szükség esetén 

rendelkezésére bocsátják az iskolaorvosnak illetve az iskola-fogorvosnak. 

 A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestne-

velés órára osztja be, vagy felmenti a testnevelés órák látogatása alól. A gyógytestnevelés az 

iskolai testi nevelés és a fejlesztés egyik formája. 

5.10.3 A dolgozók rendszeres egészségügyi felügyelete 

 Az intézménybe belépő új dolgozó alkalmazásának feltétele a munka alkalmassági or-

vosi vizsgálaton történő részvétele, és az érvényes munka alkalmassági orvosi igazolás.  

 A munka alkalmassági szűrővizsgálatot végző egészségügyi intézmény a fenntartóval 

kötött szerződés szerint végzi a vizsgálatokat. 

 A rendszeres, csoportos vizsgálatok megszervezése és nyilvántartása az iskolatitkárok 

feladata.  
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VI. Az intézmény nevelőtestülete és szakmai munkaközössé-
gei 

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

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanács-

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

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

segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

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

nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és ja-

vaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 A nevelőtestület dönt: 

 a pedagógiai program elfogadásáról, 

 az SZMSZ elfogadásáról, 

 az intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, 

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

 a házirend elfogadásáról, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bo-

csátásáról, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai véle-

mény tartalmáról, 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájá-

ban megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

6.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

6.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémái-

nak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átala-

kító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagja-

inak legalább 50%-a, vagy az intézményvezető szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

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

lesítő) ír alá. 

 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szint-

jének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak meg-

oldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztálykö-
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zösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség sze-

rint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak 

megtárgyalása céljából.  

 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével 

– nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

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

az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanya-

gába kerülnek. 

 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt 

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

zeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekez-

letet tart a nevelőtestület.  

 Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valam-

ennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell össze-

hívni. 

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

egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestü-

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

felmentést. 

6.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 
 A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek se-

gítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 

alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakor-

nok mentortanárának megbízására. A munkaközösség – az intézményvezető megbízására – 

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

háziversenyek megszervezésében. 

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

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

legfeljebb öt éves határozott időtartamra az intézményvezető jogköre. Iskolánkban hat munka-

közösség működik: alsó tagozatos, napközis, osztályfőnöki, humán, reál és testnevelés munka-

közösség.  

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

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

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

tézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munka-

tervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munká-

járól. 

6.3.1 A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 

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

minőségét. 

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

sabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rend-

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

munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. 
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 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésé-

vel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

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

és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljá-

ból. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

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

vaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai hallgatók szakirányításának 

ellátására. 

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

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

negyedévente referál az intézmény vezetőjének. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támo-

gató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

6.3.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

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

ség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munká-

ját. 

 Az intézményvezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében be-

számol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

 Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

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

közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

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

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

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

6.4 A nevelőtestület munkacsoportjai 
 Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására alkalmi és állandó munka-

csoportokat hozhat létre. Iskolánkban az alábbi munkacsoportok működnek: 

6.4.1 A mérési munkacsoport 

 Felelős az iskolai mérési, értékelési, fejlesztési feladatok végrehajtásáért. Tevékenysé-

gét a munkacsoport vezető által évente készített munkaterv alapján végzi.  A munkacsoport 

vezetője – szükség szerint - de évente legalább két alkalommal beszámol az iskola vezetőségé-
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nek az addig eltelt időszakban végzett munkáról. A munkacsoport vezetőjének különös felelős-

sége, hogy a feladatkörökben végzett felmérések eredményeit dokumentálják, megőrizzék és a 

felmérések alapján állapítsanak meg összefüggéseket az iskolában folyó munka tendenciáiról.  

 A munkacsoport vezetője a munkacsoport tevékenységéről és az elvégzett feladatok tel-

jesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni. 

 A munkacsoport értekezlet dokumentálásáért a munkacsoport vezető által megbízott 

dolgozó a felelős. 

6.4.2 Az intézményi önértékelést támogató csoport 

Az intézményi önértékelést (ÖNÉRT) támogató csoport az intézményi önértékelés ter-

vezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző pedagógusoknak az intézményvezető 

által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog- és felelősségi körrel felruházott csoportja. 

Feladatukat az önértékelési szabályzatban foglaltak, valamint éves munkaterv szerint végzik. 

A csoport feladata, hogy közreműködik: 

 az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában; 

 az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; 

 az éves terv és az ötéves program elkészítésében; 

 az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában; 

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; 

 az OH informatikai támogató felületének kezelésében. 

 

Az ÖNÉRT tagok kiválasztásának elvei: 

 Elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a korábbi intézményi minőségirányítási 

rendszer, pedagógus teljesítményértékelési rendszer és a belső ellenőrzési rendszer működ-

tetéséről. Rendszerszemlélet jellemzi. Jól ismeri az intézményi dokumentumokat és a jog-

szabályi környezetet. Elismert és elfogadott kollégái körében, probléma-érzékeny és lojális. 

 Rendszerező, pontos, megbízható. Biztonsággal használ informatikai programokat és szá-

mítógépes alkalmazásokat, gyors és pontos az adatbevitelben és informatikai feldolgozásá-

ban. Gyakorlattal rendelkezik a kompetenciamérések elemzésében és értékelésben. Képes 

az együttműködésre, a csapatmunkára. Jó kapcsolatteremtő, jól kommunikál. 

 Rendelkezik olyan szakmai tapasztalatokkal, melyek alkalmassá teszik az új elvárások köz-

vetítésére és elfogadtatására (Pl. szaktanácsadó, szakértő, mentortanár) valamint képessé az 

önálló munkaszervezésre és irányítói feladatok ellátására. Kihívásként tekint az új típusú 

feladatra, motivált és képes motiválni csoportjának tagjait és a nevelőtestületet is. Képes a 

feladatok hatékony koordinálására. 

 Lehetőség szerint a csoport tagjai fedjék le az iskolai élet minden területét. Legyen olyan 

tagja, akinek személye összekötőkapocs az iskolai tagozatok pedagógusai között.  

Az ÖNÉRT létszáma intézményünkben 5 fő. A csoport a feladatok jellegétől függően bővíthető 

külsős segítő tagokkal. 

 A munkacsoport vezetője a munkacsoport tevékenységéről és az elvégzett feladatok tel-

jesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni. 

 A munkacsoport értekezlet dokumentálásáért a munkacsoport vezető által megbízott 

dolgozó a felelős. 

6.4.3 Alkalmi feladatokra létrehozott munkacsoportok 

 Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból mun-

kacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy az intézményvezetőség döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről tájékoztatnia 

kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy 

az intézményvezető bízza meg. 
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 A munkacsoport vezetője a munkacsoport tevékenységéről és az elvégzett feladatok tel-

jesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő szervezetet vagy vezetőt köteles tájékoztatni. 

 A munkacsoport értekezlet dokumentálásáért a munkacsoport vezető által megbízott 

dolgozó a felelős. 
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VII. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és 
rendje 

 Az iskola közösségei (szervezeti egységei), melyek működése útján a nevelési-oktatási 

intézmény megvalósítja céljait, a következők: 

 iskolavezetés 

 szakmai tanács 

 munkavállalói közösség 

 szakmai munkaközösségek 

 szülői munkaközösség 

 diákönkormányzat 

 intézményi tanács 

 közalkalmazotti tanács 

 osztályközösségek 

7.1 Az iskolaközösség 
 Az iskolaközösséget az iskolával jogviszonyban álló alkalmazottak, a tanulók és szü-

leik, gondviselőik alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat részben az 

előzőekben leírt közösségek és módok, részben az e fejezetben felsorolt közösségek révén és 

módon érvényesíthetik.  

7.2 A munkavállalói közösség 
 Az iskola nevelőtestületéből és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, az intéz-

ménynél munkavállalói jogviszonyban álló dolgozókból áll. Közvetlen feladatuk az iskola fo-

lyamatos működésének biztosítása, továbbá a nevelő-oktató munka közvetlen segítése. Mun-

kaköri feladataikat részletesen munkaköri leírásaik tartalmazzák. Részt vesznek az intézmény 

minden dolgozóját érintő megbeszéléseken, értekezleteken.   

7.3 A szülői munkaközösség 
Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intéz-

mény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre (Nkt. 73.§ (1) bekezdés). Az intézményi szülői 

szervezet tagjai az intézményben tanuló gyerekek szülei. Az osztályközösségeket a szülői szer-

vezetben osztályonként legalább 2 választott szülő képviseli.  

A szülői szervezet:  

a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

b) tisztségviselőinek megválasztásáról 

szótöbbséggel dönt. 

Az iskolai szülői szervezet kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, továbbá dönt ar-

ról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az iskolaszékben.  

 Az iskolai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, 

a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdés-

ben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

6.4.1 Az osztályok szülői munkaközösségei 

Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az 

egy osztályba járó tanulók szülei a tanév első szülői értekezletén maguk közül 1 évre megvá-

lasztják az osztály szülői munkaközösségének képviselőit.  
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Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osz-

tály választott szülői munkaközösségének elnöke segítségével, a tagozati képviselő és választ-

mányi elnök egyidejű tájékoztatása mellett, vagy az osztályfőnök közreműködésével juttatják 

el az iskola vezetőségéhez. 

6.4.1 A szülői munkaközösség választmánya és vezetősége 

Az intézményi szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az intéz-

ményi SZMK választmánya. Az intézményi SZMK választmányának munkájában az osztály 

szülői munkaközösségek elnökei vehetnek részt. 

Az intézményi SZMK választmánya vezetőséget választ, tagozatonként 2-2 főt. A ve-

zetőség saját tagjai közül megválasztja a választmányi elnököt. A választmányi elnök közvet-

lenül az iskola vezetőségével tart kapcsolatot.  

Az intézményi SZMK vezetőségét az iskola igazgatójának tanévenként legalább egy 

alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenysé-

géről. 

10.1.12 Az SZMK választmányának jogai és kötelezettségei 

 véleményezi az SZMK vezetőségen keresztül az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

munkatervét, valamint a SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal 

kapcsolatosak, 

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

kérdésben, 

 képviseli szülői munkaközösségét a választmányi, ill. tagozati megbeszéléseken és tájékoz-

tatja őket az ott elhangzottakról, 

 fenntartói döntés meghozatala előtt a Nkt. által biztosított ügyekben véleményezési jogával 

élhet. 

6.4.1 Az iskolai szülői munkaközösség jogai  

 megválasztja saját tisztségviselőit 

 megválasztja a szülők képviselőit az SZMK választmányába 

 kialakítja saját működési rendjét 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét 

 képviseli a szülőket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a szülői szervezetet (közösséget) a jogszabály-

ban meghatározott eseteken túlmenően további jogokkal nem ruházza fel. 

7.4 Az intézményi tanács 
 Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelő-

testület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyez-

tető fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdés-

ben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint.  

 Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az intézményvezető a felelős. 

 Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja kép-

viseli az iskolával való kapcsolattartás során.       

Az intézményvezető félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola 

működéséről.    

 Az intézményi tanács elnöke számára az intézményvezető a tanév rendjéről szóló mi-

niszteri rendeletben meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi 

pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről 

készített jegyzőkönyvet.        
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 Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkor-

mányzat vezetősége valamint az iskolaszék vezetője részére tartandó tájékoztató értekezletre, 

melyet az iskola intézményvezetője és helyettese(i) évente három alkalommal (tanév elején, 

félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az intéz-

ményvezető véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelő-

testületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékelésé-

ről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről.    

 Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a ne-

velőtestület értekezleteire is meghívható. 

 Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait 

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

határozza meg.    

7.5 A közalkalmazotti tanács 
 Iskolánkban közalkalmazotti tanács működik, mely biztosítja a közalkalmazottak kö-

zösségének részvételi jogát a munkáltatói szervezet működtetésében. Egyben meghatározza e 

részvétel formáit is. A közalkalmazottak által közvetlenül választott közalkalmazotti tanács 

gyakorolja a részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkal-

mazottak közössége nevében [Kjt. 14. § (1)]. A közalkalmazotti tanács, mint a közalkalmazotti 

részvételi jog gyakorlásának szervezeti formája elsősorban a közalkalmazottak jóléti, szociális 

érdekeivel összefüggő kérdésekben játszik jelentős szerepet.  

 A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti: 

 Az intézményvezető félévente tájékoztatja a közalkalmazotti tanácsot a részmunkaidős és a 

határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. 

 A munkáltató munkarendjének kialakítását  

 Az éves szabadságolási tervet  

 A közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket,  

 A korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak re-

habilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 

 A közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, 

 A munkáltató belső szabályzatának tervezetét, 

   A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalma-

zottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács gyakorolja.  

7.6 Az iskolai diákönkormányzat 
A tanulók és a tanuló közösségeket érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli 

szabadidős tevékenységére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkor-

mányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. A diákön-

kormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azon-

ban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének a véleményét. A működéséhez 

szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörök-

kel rendelkezik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti sza-

bályzata tartalmazza. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormány-

zat vezetőségének javaslata alapján – a nevelő testület egyetértésével – az intézményvezető 

bízza meg 5 évre.  

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

mény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai diákönkor-

mányzat véleményét - az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl – 

a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
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b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

d) az iskolai sportkör - a munkaterv részét képező - szakmai programjának megállapításához, 

e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben, 

h) az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek minőségéről, az iskola házirendjében szabá-

lyozott módon ki kell kérni. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése köte-

lező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, vala-

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

tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézményvezető felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

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

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a 

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

A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 

tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy 

alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola intézményvezetőjének, vagy megbízottjának a 

tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok 

helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának ta-

pasztalatairól.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

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

– az intézményvezető helyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 5.6 fejezetében írottak 

szerint – szabadon használhatja.  

7.7 Az osztályközösségek 
 Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközös-

séget alkotnak. Az osztályközösségek tagjai a tanórák, foglalkozások többségét az órarend sze-

rint közösen látogatják. Az osztályközösségek év elején megválasztják delegáltjaikat az iskolai 

diákönkormányzatba. Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az 

osztályfőnököt a tagozatvezető intézményvezető helyettes és az osztályfőnöki munkaközösség 

vezető javaslatát figyelembe véve az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnököt feladata-

inak ellátásáért pótlék illeti meg. 

7.8 Az osztályfőnök feladata, hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osz-

tály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé ter-

jeszti. Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 
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 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

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

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, elmarasztalására, segélyezésére. Részt vesz az osz-

tályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

7.9 Az osztályfőnök helyettes feladata, hatásköre 
 Az osztályfőnökkel együttműködve segíti annak osztályfőnöki munkáját 

 Iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, programokon az osztályfőnökkel együtt részt 

vesz, támogatja, segíti, kíséri az osztályt 

 Az osztályfőnök távolléte esetén helyettesíti az osztályfőnököt osztályfőnöki pozíciójában 

 Javaslatot tesz az osztály tanulóinak a magatartására és szorgalmára 

 Rendszeresen konzultál az osztályfőnökkel az osztályt és az osztályban zajló folyamatok, 

pedagógiai helyzeteket, közösségformálást illetően 

 Segíti az osztályfőnököt a mozgósítást igénylő feladatokban 

 Javaslatot tesz az osztályfőnöknek az osztály tanulói jutalmazására, szükség esetén elma-

rasztalására 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában 

 Részt vesz az osztály szülői értekezletein 

7.10 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

7.10.1 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 intézményi szakmai alapdokumentum 

 pedagógiai program, 

 minőségirányítási program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend 

 belső szabályzatok 

 A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az intézményvezető helyettesi irodában és az 

iskolai könyvtárban szabadon megtekinthetők, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalál-

hatók az iskola honlapján. A hatályos szakmai alapdokumentum a www.kir.hu honlapon talál-

ható meg. A fenti dokumentumok tartalmáról - munkaidőben - az intézményvezető vagy az 

intézményvezető helyettesek adnak tájékoztatást.  

7.10.2. A szülőkkel történő kapcsolattartás formái 

 A szülő természetes igénye és törvényes joga, hogy tanköteles gyermeke tanulmányi 

előmeneteléről és az iskolában tanúsított viselkedésről rendszeres tájékoztatást és visszajelzést 

kapjon. Ezért az iskola a tanév során előre meghatározott, az általános munkaidőn túli időpon-

tokban szülői értekezleteket és fogadóórákat tart. Ezek konkrét időpontját az iskolai éves mun-

katerv rögzíti.  

 A szülők, a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályza-

taiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban, vagy írásban közvetlenül, 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján az intézményvezetéshez, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével, ne-

velőtestületével.  

http://www.kir.hu/
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 A szülők kérésére – közvetlenül a gyermekkel kapcsolatos megkeresések esetén - a tá-

jékoztatást az érintettek írásban adják meg legkésőbb egy héten belül. 

 A szülők szülői értekezleteken, fogadóórákon, valamint az iskolai honlap, az iskolai 

YouTube csatorna, és egyéb iskolai közösségi és az iskola vagy az iskola különböző közösségei 

vagy pedagógusai által működtetett blog oldalak információin keresztül tájékozódhatnak az is-

kola belső életéről. 

A szülői értekezletek: 

 A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájé-

koztatást gyermekük osztályfőnökétől. Az 5. évfolyamon a szeptemberi szülői értekezleten az 

intézményvezető bemutatja az osztályban tanító valamennyi pedagógust. A tanév során osztá-

lyonként három szülői értekezletet tartunk. Amennyiben az osztályfőnök vagy a szülői munka-

közösség szükségesnek látja, rendkívüli szülői értekezlet hívható össze.  

Szülői fogadóórák: 

 Az iskola valamennyi pedagógusa a munkarendben meghatározott időpontokban szülői 

fogadóórát tart. Amennyiben a gondviselő, a szülő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni 

szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett 

pedagógussal.  

Az iskola honlapja: 

 Minden, a szülők és tanulók széles körét érintő információ felkerül iskolánk honlapjára. 

Az iskola honlapjáról közvetlenül elérhetők az iskola egyéb internetes felületeti. (YouTube, 

blogok, közösségi oldalak)  

 Az iskolai élettel kapcsolatos, iskolai dolgozó által kezdeményezett közösségi- és blo-

goldalak létrehozásának szándékát be kell jelenteni az intézményvezetőnek, annak működteté-

séhez intézményvezetői jóváhagyás szükséges. 

Elektronikus napló: 

 Az elektronikus naplóhoz minden tanuló és minden jogosult gondviselő hozzáférést kap 

az adott tanév elején. A számítógéppel vagy internettel nem rendelkező szülők és diákok az 

elektronikus napló információihoz munkanapokon az iskolai könyvtár nyitvatartási idejében, 

az ott felállított számítógépes munkaállomásokon férhetnek hozzá. 

7.10.3 A diákok tájékoztatása 

 Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoz-

tatást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. 

 A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés for-

májában kell a diákság tudomására hozni. 

 Az iskola valamennyi tanulójának jogában áll véleményét megfelelő módon elmondani, 

vagy írásban előterjeszteni a saját és az intézmény életét érintő ügyekben tanárának, osztályfő-

nökének, az iskola vezetőinek, a diákönkormányzatnak és az iskolaszék tagjainak. 

 A tanulók ügyeinek intézéséhez az iskolatitkár mindennap az iskolai 9.45-ös szünetben 

segítséget nyújt. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. A tanulót értesíteni kell a személyével kap-

csolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

 A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés el-

készültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanuló-

val. A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óra-

számánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képez-

nek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok 

számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának idő-

pontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell az 
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elektronikus napló erre kijelölt felületén és módján. Egy napon maximálisan két (lehetőség sze-

rint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását 

két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. A témazáró dolgozatokkal kap-

csolatos részletes szabályozásról az iskolai házirend rendelkezik. 

 A tanulók rendszeres tájékoztatását szolgálja az iskolai hirdetőtábla, melyre minden 

olyan nevelőtestületi döntést ki kell tenni, amely érinti a tanulókat. A hirdetőtábla kezelése az 

iskolatitkár feladata.  

 Az intézményvezető tanítási napokon szünetekben, illetőleg 13.30 és 14.30 óra között, 

az iskola intézményvezető helyettesei ugyancsak ebben az időben fogadják a tanulókat.  

 A Házirend és az SzMSz tanulókra vonatkozó részeit az osztályfőnökök ismertetik min-

den tanév első tanítási napján a tanulócsoportokkal. Az iskola alapvető dokumentumait (neve-

lési és pedagógiai program, munkaterv tanulókat érintő részeit) minden esztendőben a diákön-

kormányzatot segítő felnőtt ismerteti az év eleji első diáktanácsülésen. Valamennyi fentebb 

felsorolt dokumentum az intézmény beszámolóival az iskola könyvtárában a diákok számára is 

hozzáférhető. Kezelése a könyvtáros tanár feladata. 

 Az iskola vezetősége a reggeli sorakozókat is felhasználhatja a diákok szóbeli tájékoz-

tatására.  

 Az intézményvezető és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen 

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

7.11  A vezetők közötti kapcsolattartás rendje 
 Az operatív vezetési ügyekben az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek heti 

rendszerességgel megbeszélést tartanak. Az intézményvezető pedagógiai, szakmai, szervezeti 

ügyekben döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete a szakmai tanács. Az iskola-

vezetői és a szakmai tanácsi ülések összehívása az intézményvezető feladata. Az ülésre – napi-

rendi ponttól függően – tanácskozási joggal meghívható a diákönkormányzat vezetője.  

7.12 A nevelőtestület kapcsolattartási formái és általános szabályai 

Értekezletek: 

 A vezetők és beosztottak valamint a nevelőtestület tagjai közötti kapcsolattartás alap-

vető, kölcsönös formája a szóbeli tájékoztatás. A közérdekű kérdések megbeszélése a tanév 

során, a tantestületi értekezleteken történik. Az értekezletet - napirend megjelölésével - az in-

tézményvezető hívja össze. Az iskola testületeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét 

időpontokat az iskolai munkaterv tartalmazza. 

Heti tájékoztató: 

 A heti tájékoztató az intézményvezető által elektronikus formában kiadott, normatív tar-

talmú rendelkezést nem tartalmazó, az intézmény szervezetét, működését, tevékenységét érintő 

információkat tartalmazó közlés, melynek figyelemmel kisérése valamennyi pedagógustól és 

pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatárstól elvárt.  

Tanári információs tábla: 

 A tanári információs tábla napi aktualitásokat, híreket, információkat közöl. Figyelem-

mel kisérése valamennyi pedagógus felelőssége. Helye a nevelői szoba. 

Elektronikus napló üzenetkezelő rendszere: 

 Az elektronikus naplón keresztül, szabadon küldhetnek az iskola pedagógusai és a pe-

dagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottai egymásnak leveleket, üzeneteket. Az infor-

máció átadás hivatalos és biztonságos felülete.  

Belső levelezési rendszer: 
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 Az iskola rendelkezik saját belső levelezési rendszerrel. Az iskola alkalmazottai e rend-

szeren keresztül is szabadon levelezhetnek egymással vagy iskolai csoportokkal. Az információ 

átadás hivatalos és biztonságos felülete. 

Iskolai „felhő”: 

 A levelező rendszerben elérhető OneDrive felületen azok a dokumentumok kerülnek 

megosztásra, amelyek közös munkát igényelnek, vagy méretük miatt más módon nehezen ke-

zelhetők. Az információ átadás hivatalos és biztonságos felülete. 

7.13 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelő-

testületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és 

véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkoza-

tukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, infokom-

munikációs csatornák. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartal-

mazza 

7.14 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 
 Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézményvezetésnek ál-

landó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 az intézmény fenntartójával, a Dunakeszi Tankerületi Központtal  

 a Pest Megyei kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatalával 

 a helyi oktatási és nevelési intézmények vezetőivel és tantestületeivel 

 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményével 

 a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtárral 

 a József Attila Művelődési Központtal 

7.15 A külső kapcsolatok rendszere és formája 
 Az előzőekben említett szervezeteken kívül iskolánk rendszeres munkakapcsolatot tart 

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

látást Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával a fenntartó biztosítja. Az is-

kola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola intézményvezetője biztosítja az alábbi személyek-

kel: 

 az iskolaorvos, 

 az iskolai fogorvos, 

 az iskolai védőnő, 

 az ÁNTSZ Dunakeszi városi tiszti-főorvosa 

A gyermekegészségügyi ellátással összefüggő napi feladatokból adódó kapcsolattartás az 

intézményvezető helyettesek feladata a 3.4 pontban lefektetettek szerint. 

7.15.1 Az intézményvezető és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

 Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 

 Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulói-

nak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását, a tanulók egészségi állapotának követé-

sét.  (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bekezdése alapján). Elvégzi a szakmai alkalmassági vizs-
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gálatokat és a pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait. Ellátja a gyógytestneveléssel, test-

neveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatokat. Közegészségügyi és járvány-

ügyi feladatai kapcsán elvégzi és dokumentálja a kampányoltásokat, ellenőrzi a járványügyi 

előírások betartását, fertőző megbetegedések esetén elrendeli a járványügyi intézkedéseket. El-

lenőrzi az intézményben folyó étkeztetést. Részt vesz az iskola egészségnevelő tevékenységé-

ben, az egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában.  

 Évente egy alkalommal (tanév eleji alakuló értekezleten) tájékoztatja a nevelőtestületet, 

kérésre, szükség szerint szülői értekezleten tájékoztatást nyújt a szülőknek. 

 Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dunakeszi 

városi tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az 

intézményvezető, a közvetlen segítő munkát az intézményvezető helyettesek végzik. 

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

ményvezetővel. 

7.15.2 Az iskolai védőnő feladatai 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az is-

kolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók 

egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. 

Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, 

hallásvizsgálat stb.). A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként kiemelt együttműködési és tá-

jékoztatási kötelezettséggel tartozik az intézmény felé.    

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény intézményvezető helyetteseivel.  

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

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

dennapi munkájában felhasználja. 

 Munkaidejét munkáltatója határozza meg. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Csa-

ládsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

7.16 Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem 
 A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként iskolánknak a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében 

együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége van a jelzőrendszeri tagokkal, szol-

gáltatókkal, intézményekkel és hatóságokkal. Ez a kötelezettség minden pedagógusra és peda-

gógiai munkát közvetlenül segítő munkatársra kiemelten vonatkozik, a gyermek- és ifjúságvé-

delem tehát alapvető feladatunk. Ennek végzése során az intézményvezető a 20/2012. (VIII.31.) 

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

ságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával.  

 Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnöki munkaközös-

ség vezetője látja el.  

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának adminisztratív teendőit az iskolatitkár 

látja el. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szak-

embereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más szemé-

lyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdemé-

nyezi, hogy az intézményvezető indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítása érdekében. 
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VIII. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

8.1 A tanulói hiányzás igazolása 
 A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. SZMSZ-ünkben 

a házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében az 

alábbiakban eljárási szabályokat rögzítünk. 

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

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfő-

nök az elektronikus napló erre kialakított felületére tölti föl.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben, ha: 

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

kapott a távolmaradásra, 

 a tanuló orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

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

Igazoltnak kell tekinteni a késést: 

 a város olyan távolabbi részéből tömegközlekedési eszközzel érkező tanuló esetében, ahon-

nan nincs egy órán belüli további tömegközlekedési lehetőség 

 a később méltányolható közlekedési probléma miatt bejáró tanuló késésekor 

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

időjárás stb.). 

 A szülő a tanítási napról való távolmaradást utólag is igazolhatja, legfeljebb félévente 

három napot.  

8.2 Kedvezmények felvételi- és nyelvvizsgára   
A felső tagozatos tanuló a szülő írásbeli kérelmére a központi írásbeli felvételi előtti napot 

igénybe veheti intenzív felkészülés céljából.  

A felső tagozatos tanuló, aki az iskola által koordinált nyelvvizsgára jelentkezett, a szülő 

előzetes írásbeli kérelmére mind az írásbeli, mind a szóbeli napját igénybe veheti intenzív fel-

készülés céljából. A tanuló hiányzásának okát be kell jegyezni az elektronikus napló megfelelő 

rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell venni a mulasztott órák számát. Abban a kér-

désben, hogy az igénybe vehető kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, 

az intézményvezetőnek van döntési jogköre.  

8.3 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 
 Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – egy, országos versenyek 

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

indokoltnak látja, és a szülő is kérelmezi írásban. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a 

felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. A me-

gyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezmé-

nyekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak. 

 Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen 

résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A 

szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők ne-

véről, és a hiányzás pontos idejéről.  

 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghall-

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

előzőekben leírt módon jár el. 

 A középfokú nevelési-oktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló leg-

följebb három intézményben (összesen 3 alkalommal) vehet részt. Ettől csak igen indokolt eset-

ben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az intézményvezető helyettes döntése alapján. A 
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nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni 

az összesítésnél. 

 Az ebben a fejezetben (8.3) szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást isko-

laérdekből történő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási napokról, órákról való 

távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél. 

8.4 A tanulói késések kezelési rendje 
 A digitális napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rend-

szeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A 

magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

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

hiányzását a pedagógus az elektronikus naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osz-

tályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az in-

tézményvezető helyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

8.5 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  
 A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekez-

désének előírásai szerint történik. 

Első igazolatlan óra után: 

 A digitális napló adatai révén a szülő értesítése az osztályfőnök által. 

  

Tizedik igazolatlan óra vagy egyéb foglalkozás elérésekor: 

 Az igazgató iktatott postai levélben értesíti a szülőt 

 Az igazgató értesíti a tényleges tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóság és gyermek-

jóléti szolgálat (gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermek esetén a területi gyer-

mekjóléti szakszolgálat); (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 

A harmincadik igazolatlan óra vagy egyéb foglalkozás elérésekor: 

 Az igazgató iktatott postai levélben tájékoztatja a szülőt. 

 Az igazgató tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot (járási hivatal) – kivétel a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló. 

 Az igazgató értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

 

Az ötvenedik igazolatlan óra vagy egyéb foglalkozás elérésekor: 

 Az igazgató értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

8.6 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 
 A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló 

közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény 

szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított 

elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, 

hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intéz-

mény biztosította.  

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

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló 

– tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-

oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és 
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fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A 

dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni 

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

tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartal-

maznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mind-

két fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást 

illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megálla-

podás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  

8.7 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanuló-

val szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon be-

lül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki 

azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. 

nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

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

kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás meg-

indításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ez-

zel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság 

elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, 

javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és 

javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

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

bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb sze-

mélyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás ér-

dekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

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

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény 

intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett ta-

nulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni 

az irat ezen belüli sorszámát. 

8.8 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 
 A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján 

egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események fel-

dolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 

közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 



 

 
47 

 Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó ré-

vén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást meg-

előző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az 

egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt 

nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézményvezető tűzi ki, 

az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott 

pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biz-

tosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intéz-

mény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sér-

tett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja 

vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sér-

tett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az ál-

láspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, 

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 

felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyez-

tető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet 

az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 

információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyve-

zéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni. 
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IX. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 

érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény taní-

tási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma, iskolánk szerves része. 

Sajátos eszközrendszerével segíti pedagógiai programunk megvalósítását, másrészt; mint a 

könyvtári rendszer tagja a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok szerint mű-

ködik. 

 Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, 

amelyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége hasznosít, befogadva és felhasználva a külön-

böző rögzítési, tárolási, átviteli és kereső technikákat. Rendelkezik a különböző ismerethordo-

zók használatához, ill. az újabb dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel. 

 Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton elérhető for-

rásokra épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként, információs 

központként működik. 

9.1 Az iskolai könyvtárra vonatkozó azonosító adatok 
A könyvtár neve:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Könyvtára 

A könyvtár címe:  2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 

Elérhetősége:  06/27/342-344/17-es mellék 

A könyvtár fenntartójának neve:  Dunakeszi Tankerületi Központ 

 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 

Alapító okiratban meghatározott könyvtári státusz:  általános iskolai könyvtár 

A könyvtár jellege:  zárt 

A könyvtár elhelyezése:  az iskola épületén belül, a földszinten helyezkedik  

A könyvtár tárgyi és személyi feltételei: iskolai könyvtárostanár 

Állomány nagysága:  22309 db dokumentum 

Szabadpolcon van az állomány:  95%-a 

Helyiség jellemzője:  

 Folyosórésszel kibővített, külön iskolai bejáraton át megközelíthető helyiség 

Befogadó képesség:  Egyszerre maximum 30 főt tud fogadni. 

Technikai felszereltsége:  Házimozi rendszer, projektor, kivetítő,  

tanulói számítógépek, internetelérés  

9.2 A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 
 Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításá-

hoz, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, fel-

tárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhaszná-

lati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység.  

 Iskolai könyvtárunk komplex egység, amelyet a tanításhoz, tanuláshoz nélkülözhetetlen 

ismerethordozók, a használatukhoz/előállításukhoz szükséges eszközök és szolgáltatások rend-

szere alkot, és amely a pedagógiai folyamattal szemben támasztott fejlődő követelményeknek 

megfelelően rugalmasan képes újraszervezni tevékenységeit, szolgáltatásait. 

 Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a 

nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését, segíti 

informatikai szemléletük, információkezelési szokásaik kialakítását. 

 Iskolai könyvtárunk széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, 

a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komp-

lex és differenciált fejlesztésére. 
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 Az iskolai könyvtár SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételé-

nek szabályait. Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó doku-

mentum vehető fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyil-

vántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

 Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár a felelős, 

aki közvetlenül az intézményvezető irányítása alá tartozik. A könyvtáros tanár részletes felada-

tait munkaköri leírás tartalmazza. 

 Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása gyűjtőköri szabályzat alapján a neve-

lők és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembevételével történik. 

 Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe az iskola dolgozói, a 

tanulók és azok csoportjai. 

 Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

 a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,  

 legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

 tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biz-

tosítása, 

 rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok elő-

állításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus 

építéséhez szükséges eszközökkel 

 Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgál-

tatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik a te-

lepülésünkön működő Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárral.  

 Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alap-

ján végzi.  

 Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. 

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

SzMSz-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell 

hozni az iskola honlapján.  

 A nevelőknek az iskolai könyvtárban tartandó, illetve a könyvtáros közreműködésével 

tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szol-

gáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtá-

rossal egyeztetniük kell.   

9.3 Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 
 Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

Gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsá-

tása,  

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról 

 az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalko-

zások tartása 

 könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

 tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára 

 a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok igé-

nyeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

 tanórán kívüli egyéni és csoportos foglalkozások tartása, pl.: a délutáni szabadidős tevé-

kenységekhez és aktuális iskolai vagy egyéb jeles napokhoz kapcsolódóan 
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 új ismerethordozók előállítása – pl.: segítségnyújtás az iskolaújság (CSOMAGAZIN) szer-

kesztésében, vagy jeles napokhoz, kiemelt évfordulókhoz kapcsolódó ajánlások készítése 

 számítógépek informatikai szolgáltatások biztosítása- pl.: napi rendszerességgel tantárgyi 

kutatómunkához, szakköri tevékenységhez stb. 

 az iskola történetének nyomon követése, dokumentálása. 

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

intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgálta-

tásairól,  

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  

9.4 Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 
 Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolítá-

sában. Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár munkaköri feladatként a következő 

feladatokat látja el: 

 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának ala-

kulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendelés előtt leadja a tankönyvfelelősöknek az elhasználódott kötetek pót-

lását célzó listát 

 a tanév folyamán lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tan-

könyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 

 Az iskolai könyvtár állományába veszi a tartós tankönyveket, azokat leltári nyilvántar-

tásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.  

9.5 A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

9.5.1 Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 

 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni 

 a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni 

 az ingyenes tankönyvellátás tartós tankönyveit szintén nyilvántartásba kell venni 

9.5.2 A könyvtár szolgáltatásai 

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

utóbbiak korlátozott számban), 

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

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

 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi 

használata, 

 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

 tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról 

 ajánló bibliográfiák készítése 

 fénymásolás (a szerzői jogok figyelembe vételével) 

 irodalmi figyelő 

9.5.3 A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 
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Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe 

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

sz. melléklete tartalmazza. 

9.5.4 A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

     A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.  

9.5.5 Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

 Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a Dunakeszi 

Tankerületi Központ biztosítja oly módon, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosít-

ható legyen. 

 A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok számontartása és 

beszerzése a könyvtáros feladata.  

9.5.6 A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

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

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

gesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

9.5.7 A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

 A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje 

alatt szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanu-

lók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelen-

téséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos 

állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményé-

nek kell tekinteni. A könyvtárban elhelyezett tanulói gépek forgalmazását ellenőrizzük. 

9.5.8 A tanári kézikönyvtár  

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

riban és a tantermekben vannak elhelyezve; s a vele kapcsolatos kölcsönzési és egyéb felada-

tokat szintén az iskolai könyvtáros tanár látja el. 

 A könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó fenti rendelkezéseit az iskolai könyvtár he-

lyiségeiben kifüggesztéssel nyilvánosságra kell hozni. A nyitvatartási és kölcsönzési időt a 

könyvtár bejáratánál kell kifüggeszteni. 
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X. Könyvtári SzMSz mellékletei 

10.1 Gyűjtőköri Szabályzat 

10.1.1 Az iskolai könyvtár feladata 

Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény (továbbiakban iskola) tanítási, tanu-

lási médiatára, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógiai és finan-

ciális szempontból a működtető intézmény szerves része. Sajátos eszközrendszerével segíti az 

iskolát pedagógiai programja megvalósításában, másrészt; mint a könyvtári rendszer tagja a 

mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok szerint működik. 

Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, 

amelyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége hasznosít, befogadva és felhasználva a külön-

böző rögzítési, tárolási, átviteli és kereső technikákat. Rendelkezik a különböző ismerethordo-

zók használatához, ill. az újabb dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel. 

Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton elérhető for-

rásokra épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként, információs 

központként működik. 

Az iskolai könyvtár komplex egység, amelyet a tanításhoz, tanuláshoz nélkülözhetetlen 

ismerethordozók, a használatukhoz/előállításukhoz szükséges eszközök és szolgáltatások rend-

szere alkot, és amely a pedagógiai folyamattal szemben támasztott fejlődő követelményeknek 

megfelelően rugalmasan képes újraszervezni tevékenységeit, szolgáltatásait. 

Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a 

nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését, segíti 

informatikai szemléletük, információkezelési szokásaik kialakítását. 

Az iskolai könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, 

a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komp-

lex és differenciált fejlesztésére. 

10.1.2 Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai  

10.1.13 Gyűjtőkör 

 A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztematikus, 

tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. A 

gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt fő- 

és mellék gyűjtőkör határozza meg. 

10.1.14 Az állománybővítés fő szempontjai  

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

egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, át-

gondolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó tovább fejlesztésre. 

10.1.15 Az állománybővítés főbb irányait meghatározó tényezők 

 Sajnos iskolánk könyvtára nem rendelkezik megfelelő példányszámmal az egyes évfolya-

mok kötelező olvasmányaival. Így ezek rövid időn belüli beszerzése halaszthatatlan feladat, 

különös tekintettel a kortárs magyar és külföldi szerzők műveire. 

 Egyes tanulók szocio-kulturális hátteréből eredően szükség van bizonyos oktatási segédle-

tek egész tanévi kölcsönzésére, az ajánlott irodalom nagyobb példányszámban történő be-

szerzésére 

 A sportiskolai képzés következtében vált szükségessé a sportszakkönyvek és egyéb könyv-

tári dokumentumok beszerzése. 

 Egyik legjelentősebb iskolai hagyományunknak megfelelően a település helytörténetével 

kapcsolatosan megjelenő könyvek, kiadványok, dokumentumok beszerzése.  
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 Néhány könyvtári példány beszerzése a tanulók által nem használt tankönyvekből - első-

sorban tartós tankönyvekből -, mert azok olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek 

különösen hasznosak lehetnek az egyes tantárgyakkal elmélyültebben foglalkozó diákok 

számára. 

 A Language Cert nyelvvizsgára jelentkező tanulóink folyamatosan növekvő száma miatt 

célszerű olyan szakkönyvek beszerzése, amelyek segítséget nyújtanak a nyelvvizsga anya-

gának elsajátításához. (könyvek, tesztkönyvek, idegen nyelvű folyóiratok, tankönyvek, CD-

ROM-ok, szótárak, stb.) 

 A német nyelvet tanuló teljes osztályok számának folyamatos növekedése miatt szükséges 

a német nyelvkönyvek, tesztkönyvek, szótárak, hang- és video anyagok stb. beszerzése. 

10.1.3 Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

 Az iskola alaptevékenysége 

 Az iskola képzési irányai, specialitásai 

 Fakultációs lehetőségek 

 Nyelvoktatás 

 Kiemelt területek (sport, művészeti oktatás, egészséges életmód, környezettudatos nevelés, 

drog-prevenció, fogyasztóvédelem, hagyományőrzés, média-kommunikáció) 

10.1.4 A könyvtár gyűjtőköri szempontjai 

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

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

amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát. A tanulók részéről teljes-

ségre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt. 

10.1.16 A fő gyűjtőkör és a mellék gyűjtőkör meghatározása 

 Fő gyűjtőkörbe tartoznak az iskola pedagógiai programjából adódó feladatok megvalósítá-

sához szükséges dokumentumok. A tanulók tantárgyi felkészülését, művelődését segítő do-

kumentumok. 

 Mellék gyűjtőkörbe a tanulók tanulmányait, önképzését, szórakozását segítő dokumentu-

mok tartozhatnak. 

10.1.17 Fő gyűjtőkör 

 iskolai tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok, tanári segédkönyvek, 

 iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, tanulmányi versenyekhez, vetélkedőkhöz, pályáza-

tokhoz szükséges dokumentumok, 

 helytörténeti kiadványok, 

 az iskola névadójával kapcsolatos kiadványok, 

 munkaeszközként használható ismeretközlő irodalom illetve hordozó egyéb dokumentum 

 feladatgyűjtemények, 

 szépirodalmi gyűjteményes művek, szöveggyűjtemények, 

 a könyvtári tájékoztató munkát segítő általános és szaklexikonok, enciklopédiák,  

 szótárak, atlaszok  

 az újonnan belépő etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok  

 az általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

 a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

 pszichológiai művek, gyermek- és ifjúkor lélektana 

 környezeti neveléshez, környezettudatos neveléshez kapcsolódó irodalom 

 felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok 
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 napilapok, szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok, 

10.1.18 Mellék gyűjtőkör 

 a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre 

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába tar-

tozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. bakelitlemezek, audio- és 

videokazetták, diafilmek válogatásra, selejtezésre szorulnak).  

 ismeretközlő irodalom, középszintű, a tanult tantárgyakban való elmélyülést, tájékozódást 

segítő irodalom 

 sporttal, sportolással kapcsolatos irodalom  

 művészeti oktatáshoz kapcsolódó irodalom,  

 egészséges életmódhoz kapcsolódó irodalom,  

 környezettudatos neveléshez kapcsolódó irodalom,  

 drog-prevenciós kiadványok  

 fogyasztóvédelemhez kapcsolódó kiadványok  

 hagyományőrzéshez kapcsolódó dokumentumok  

 média-kommunikációs kiadványok 

 egyéni művelődést szolgáló igényes szépirodalom 

 könyvtári módszertani szakirodalom 

10.1.19 Gyűjtőkörből kizárt dokumentumok 

 Egy-egy tudományágat felsőfokon tárgyaló szakirodalom 

 Egyetemi, főiskolai jegyzetek, tankönyvek 

 Kéziratok (kivéve a településre vonatkozókat) 

10.1.20 A könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint 
Írásos nyomtatott dokumentumok 

 könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv 

 periodikák: folyóiratok 

 térképek, atlaszok 
Audiovizuális ismerethordozók 

 képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta) 

 hangzó dokumentumok (magnókazetta, CD, bakelitlemez) 
Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók 

 CD-ROM  

 multimédiás CD-k  
Egyéb dokumentumok 

 pedagógiai program 

 oktatócsomagok 

10.1.21 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége  

 Az iskolai könyvtár értékorientáltan, folyamatosan, tervszerűen, arányosan és válogatva 

gyűjti a helyi pedagógiai programnak megfeleltetett dokumentumokat. Tartalmilag lefedi a tan-

tervekben meghatározott ismeretköröket, de egyetlen területen sem törekedhet teljességre. 
Kézikönyvtári állomány 

 Általános és szaklexikonok, enciklopédiák (elsősorban, kiemelten 1 példányban) 

 Egy nyelvű szótárak, fogalomgyűjtemények (elsősorban, kiemelten 3 példányban) 

 Kétnyelvű szótárak (a tanított nyelvekből kiemelten 2 – 2 példányban) 

 Adattárak, atlaszok (válogatva 1 példányban) 

 Kézi és segédkönyvek (válogatva 1-2 példányban) 

 Oktatási segédletek (válogatva 2-3 példányban) 
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 Helytörténeti kiadványok (kiemelten 4 példányban) 

 Az iskola névadójával kapcsolatos kiadványok (elsősorban, kiemelten 1-2 példányban) 
Ismeretközlő irodalom 

 Tananyaghoz kapcsolódó középszintű ismeretterjesztő irodalom (válogatva 5 példányban) 

 Informatikával kapcsolatos alapszintű segédkönyvek (kiemelten 2 példányban) 

 Kommunikációs készség fejlesztésével kapcsolatos dokumentumok (kiemelten 4-5 pél-

dányban) 

 A tanult nyelvek segédletei (válogatva 3-5 példányban) 

 Környezeti nevelés irodalma (válogatva 2 példányban) 

 Drog prevenciós nevelés irodalma (erősen válogatva 2-3 példányban) 

 Fogyasztóvédelmi nevelés irodalma (erősen válogatva 2 példányban) 

 Pszichológiai terápiák irodalma (erősen válogatva 1 példányban) 

 Egészségnevelés irodalma (válogatva 2 –3 példányban) 

 Iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek a tanított tantárgyakból (elsősorban, kiemelten) 

 Magyar nyelv és irodalom, 

 Matematika, 

 Angol nyelv, 

 Természetismeret, Fizika, Kémia, Biológia és Egészségtan, 

 Földünk és Környezetünk, 

 Ének – zene, 

 Informatika: Számítástechnika, Könyvtárhasználat, 

 Honismeret, 

 Médiaismeret, 

 Tánc és dráma, 

 Testnevelés és Sport 
Szépirodalom 

 Kötelező és ajánlott olvasmányok (elsősorban, kiemelten 3 tanulónként 1 példányban), 

 Antológiák (válogatva 2-3 példányban), 

 Nemzetközi antológiák (erősen válogatva 1 – 2 példányban), 

 Népköltészeti irodalom (válogatva 1-2 példányban), 

 Kiemelkedő, de a tananyagban nem vagy csak érintőlegesen szereplő magyar és külföldi 

szerzők művei (erősen válogatva 1-2 példányban), 

 Ifjúsági regények, elbeszélések, verseskötetek (erősen válogatva 2-3 példányban), 

 Regényes életrajzok, történelmi regények (válogatva 2-3 példányban) 
Könyvtári szakirodalom 

 A könyvtárhasználati ismeretek tanításához módszertani kiadványok (kiemelten1 példány-

ban), 

 Tájékoztató munkához szükséges kézi és segédkönyvek (kiemelten  

 1 példányban), 

 Iskolai könyvtár módszertani szakirodalom (kiemelten 1-2 példányban), 

 Általános és tantárgyi bibliográfiák (erősen válogatva 1 példányban). 

 Hivatali segédkönyvtár 

 Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai  

 Programjának és Helyi tantervének aktuális példányai, 1 példányban 

 Az iskola irányításához, gazdálkodásához, ügyviteléhez szükséges legfontosabb kéziköny-

vek, jogszabálygyűjtemények, folyóiratok, elektronikus ismerethordozók (válogatva 1 pél-

dányban). 
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Tankönyvtár 

 Az intézményben érvényben lévő tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok (kiemelten 1 

példányban). 
Periodikák 

 Az intézménybe járó periodikák listáját és példányszámait minden év végén revízió alá 

vetjük. Elsődlegesen a financiális lehetőségek határozzák meg a beszerzendő folyóiratok szá-

mát.  

10.2 Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat 

10.2.1 A könyvtár használóinak köre 

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

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

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

velő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. A beirat-

kozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

10.2.2 Beiratkozás  

 A tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnése-

kor a könyvtári tagság is megszűnik. A könyvtár a beiratkozásnál a következő adatokat kéri: 

 

 név (asszonyoknál születési név),  

 születési hely és idő,  

 anyja neve,  

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

 oktatási azonosító  

 

 Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az in-

tézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az intézményvezető tá-

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

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

 Az adatokat a könyvtár az iskolaadminisztrációs rendszerében rögzíti, azokat csak az 

olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a vég-

rehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre ke-

rülnek.  

10.2.3  A könyvtárhasználat szabályai 

 A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben három hét, ami évente egy alka-

lommal meghosszabbítható  

 Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetle-

nül, hogy azt mikor vitték ki)  

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

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

következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni  

 Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtar-

tamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja  

 Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényé-

ben változik 

 A dokumentumok a tanév utolsó hetéig kölcsönözhetők 

 Egy alkalommal maximum két dokumentum kölcsönözhető 

 A dokumentumokat gondosan kell kezelni, azokba bejegyezni nem szabad  
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 Ha az olvasó a dokumentumot elveszíti vagy megrongálja: az adott kiadású mű egy másik, 

kifogástalan állapotban levő példányát kell a könyvtárnak beszolgáltatnia. Végső megol-

dásként az olvasó a mű mindenkori beszerzési költségét köteles megtéríteni. 

 Az olvasó az iskolával való tanulói illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése 

előtt köteles könyvtári tartozását rendezni 

 Az iskolai könyvtárban kézikönyvek nem kölcsönözhetők 

 A könyvtár használó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 

okozott gondatlan vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentu-

mot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és 

mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtárvezető 

javaslata alapján az intézményvezető határozza meg.  

 Az iskolai könyvtárba élelmiszert bevinni tilos! 

10.2.4 A könyvtárhasználat módjai  

 helyben használat 

 kölcsönzés 

 könyvtárközi kölcsönzés  

 csoportos használat 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

 a kézikönyvtári állományrész, 

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

dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok) 

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

dokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

  

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 

 az információk közötti eligazodásban, 

 az információk kezelésében, 

 a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

 a technikai eszközök használatában. 

10.2.5 Kölcsönzés 

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

 Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

 A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik.  

  A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb két dokumentum kölcsönözhető három hét 

időtartamra. A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható újabb három hétre. A 

több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása szük-

ség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 

 A könyvtárral szemben fennálló késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető 

igénybe. 

 Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig 

a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell 

szolgáltatni.  

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

mentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 

 Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kap-

csolatos szabályokat az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza.  
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 Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot 

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

pótolni. 

10.2.6 Könyvtárközi kölcsönzés  

 Az iskolai könyvtárból hiányzó műveket – olvasói kérésre - más könyvtárakból megho-

zatjuk. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező ere-

deti mű kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót, a 

kiskorú olvasó szülőjét terheli, más esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a 

postaköltség. A kérés indításakor a kiskorú olvasó szülőjét - minden esetben tájékoztatni kell e 

tényről, illetve nyilatkoznia kell a térítési díj vállalásáról. 

10.2.7 Csoportos használat 

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

nökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat 

tarthatnak. A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak 

megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalko-

zások megtartásához. 

10.3 Katalógusszerkesztési szabályzat 

10.3.1 A könyvtári állomány feltárása 

 Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezé-

sére. A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és 

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

 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

 raktári jelzet 

 bibliográfiai és besorolási adatokat 

 ETO szakjelzeteket 

 tárgyszavakat 

10.3.2 A dokumentum-leírás szabályai 

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

fiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). A bibliográfiai leírás szabá-

lyait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása minden esetben az adott 

dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, 

melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok a szabályok érvényesek. 

 
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai 

 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

 szerzőségi közlés 

 kiadás sorszáma, minősége 

 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

 oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

 sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 

 megjegyzések 

 kötés: ár 

 ISBN szám 

 
Besorolási adatok 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 
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Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testület név vagy a mű címe) 

 cím szerinti melléktétel 

 közreműködői melléktétel 

 tárgyi melléktétel 

10.3.3 Raktári jelzetek 

 A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi mű-

vek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 

 A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést bizto-

sítja. Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

10.3.4 Az iskolai könyvtár katalógusa 

A tételek belső elrendezése szerint: 

 betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

 tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus) 

 

Dokumentumtípusok szerint: 

 könyv 

Formája szerint: 

 digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével 

10.4 Tankönyvtári szabályzat 

10.4.1 Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről 

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

évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátás-

ban közreműködők kijelöléséről 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tan-

könyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamato-

san felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni 

a tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda www.kir.hu Tankönyvi Adat-

bázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu webcímen. 

Az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettsége 

Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének: 

a) Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tan-

könyveket kapják meg használatra.  

b) Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján hasz-

nálják.  

 Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az 

időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az in-

gyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a 

tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az is-

kolai könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a 

huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvas-

mányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv- és tankönyv az iskola tulajdonába, az 

iskolai könyvtár állományába kerül. 

http://www.kir.hu/
http://www.tankonyv.info.hu/
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A kölcsönzés rendje 

 A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűj-

temény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, 

illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visz-

szaadására vonatkozóan. Ennek szövege:  

 

NYILATKOZAT 

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a …./….-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett 

könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.  

 20…. június 15-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elha-

gyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, végső eset-

ben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

Sorszám 

Aláírás 

osztály 

 

 A diákok a tanév befejezése előtt egy héttel, de legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév 

elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

 A tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából szár-

mazó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell 

megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó érték-

csökkenést. 

A tankönyvek nyilvántartása 

 Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes 

tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.  

Évente leltárlistát készít: 

 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember) 

 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október) 

 összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig) 

 listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)  

 listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott olvasmányokról  

Kártérítés 

 A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási se-

gédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. 

Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható 

állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

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

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

iskolának megtéríteni. 
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Módjai:  

 ugyanolyan könyv beszerzése 

 anyagi kártérítés az intézményvezető írásos határozatára 

 

 Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul na-

gyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifi-

zetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármeg-

térítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő 

által benyújtott kérelem elbírálása az intézményvezető hatásköre. 

  A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kö-

telező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  
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XI.Telefonhasználati szabályzat 

11.1 Általános rendelkezések 

11.1.1 A szabályzat hatálya 

A szabályzat szervezeti és személyi hatálya kiterjed: 

a) A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola valamennyi szervezeti egységére 

b) A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola valamennyi munkavállalójára va-

lamint az egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyekre. 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Dunakeszi Tankerületi Központ előfizetése és szám-

lafizetése keretében üzemeltetett mobiltelefon készülékekre, illetve a mobiltelefon készülékek-

ben használt SIM kártyákra (a továbbiakban: mobiltelefon használat) valamint a vezetékes te-

lefon előfizetésekre.  

Az európai uniós projektek keretében történő mobiltelefon-használat esetén jelen sza-

bályzatban foglaltak mellett a projekthez kapcsolódó dokumentumokban foglaltakra is figye-

lemmel kell eljárni. 

11.1.2 A szabályzat célja 

A telefonhasználati szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja az intézmény vezetékes és 

mobiltelefon használatára vonatkozó eljárások szabályozása. 

 Az intézmény a munkavégzés hatékonyságának növelése  

 A folyamatos elérhetőség biztosítása 

 A költséghatékonyabb működés 

11.1.3 Alkalmazandó jogszabályok és értelmező rendelkezések 

Az intézmény a vezetékes telefon, mobiltelefon használatának engedélyezése és a költségek 

elszámolása során kiemelkedő figyelmet fordít az alábbi jogszabályokra: 

 a Dunakeszi Tankerületi Központ telefonhasználati szabályzata 

A jelen szabályzat alkalmazása során: 

a) vezetékes telefon: helyhez kötött távbeszélő készülék, mely földi központokon, kapcsolt há-

lózaton keresztül terjed, végpontjai, készülékei fixek; 

b) mobiltelefon: nem helyhez kötött, hordozható elektronikus távbeszélő készülék 

c) SIM kártya: a mobilkészülék részegysége, előfizető azonosító egység. Műanyag kártyán 

található, kisméretű, egyszerű, integrált áramkör. A mobilkészülékbe helyezve az előfizető 

azonosítására használják. Biztonsági, valamint az előfizetőre vonatkozó adatokat és algo-

ritmusokat tartalmaz; 

d) PIN-kód: személyes azonosítószám. Lehetővé teszi a telefonhasználatot a hívások és az 

adatátvitel végrehajtásához.  

e) Telefon hivatali célú használata: az intézmény munkájával kapcsolatos ügykörbe tartozó 

telefonos információáramlás megvalósítása 

f) Telefon magáncélú használata: az intézmény munkájával nem kapcsolatos saját célra meg-

valósított információáramlás; 

g) Kifizető: Dunakeszi Tankerületi Központ PC2401 

h) Jogosult: a Szabályzatban meghatározott vezetékes és mobiltelefont használó személy 

i) Személyes használatú mobiltelefon: Olyan mobilkészülék, amely a jogosult személyes hasz-

nálatába kerül, tehát nem helyhez kötött 

j) Intézményi használatú mobiltelefon: Olyan mobilkészülék, amely helyhez kötött, tehát csak 

az adott helyszínen használható 
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11.2 A telekommunikációs eszközök és mobilszolgáltatással kapcsolatos általános 
rendelkezések 

11.2.1 A vezetékes telefon használatra jogosultak köre, a vezetékes telefon használatának szabályai 

 A vezetékes telefon a munkavégzés célját szolgálja.  

 A vezetékes telefon kizárólag hívásfogadásra használható, a költséghatékonyság érdekében 

a vezetékes telefonról tilos a híváskezdeményezés. 

 A telefonok használata során ügyelni kell az intézményi vagyon védelmére. A készülék 

megsemmisülése, megrongálódása esetén a készülék értékét a felelős köteles megtéríteni. 

11.2.2 A mobil telefon használatra jogosultak köre, a mobil telefon használatának szabályai 

 A mobiltelefon a munkavégzés célját szolgálja.  

 A mobiltelefon híváskezdeményezésre és hívásfogadásra használható. 

 A telefonok használata során ügyelni kell az intézményi vagyon védelmére. A készülék 

megsemmisülése, megrongálódása esetén a készülék értékét a felelős köteles megtéríteni. 

 A mobiltelefon készülék és SIM kártya kiadása, átvétele személyre szólóan történik.  

 A mobiltelefon készülékek akkumulátorokkal és a hozzájuk tartozó, használatukhoz szük-

séges egyéb eszközökkel (SIM kártya, telefontöltő, PIN és PUK kódok), üzemkész, hiány-

talan állapotban történő átvételét a dolgozók a Szabályzat 1. számú melléklete szerinti „Át-

adás-átvételi jegyzőkönyv szerint dokumentálják. 

 A személyes használatú mobiltelefon készüléket külföldön kizárólag a külföldi kiküldetés 

esetén használható. 

 A személyes használatú mobilkészülékre jogosult 30 napot meghaladó távolléte, (GYES, 

GYED) hosszantartó betegség, fizetés nélküli szabadság esetén mobiltelefonját a SIM kár-

tyával együtt köteles az utolsó munkában eltöltött napon, illetve betegség esetén – ameny-

nyiben betegsége előre ismerten a 30 napot meghaladja – arról való tudomást szerzését kö-

vetően, a lehető legrövidebb időn belül visszaadni. 

11.2.3 A személyes mobiltelefonra jogosultak köre, a személyes mobil telefon használatának szabályai 

 Személyes használatú mobilkészülékkel a Dunakeszi Tankerületi Központ Telefonhaszná-

lati Szabályzata szerint kizárólag az intézményvezető rendelkezik. 

 A személyes használatú mobilkészüléket (SIM kártyát) használója a nap 24 órájában ma-

gánál tarthatja. 

 A személyes használatú mobilkészüléken magánhívás nem kezdeményezhető. 

11.2.4 A nem személyes mobiltelefonra jogosultak köre, a nem személyes mobil telefon használatának 
szabályai 

Az intézményi használatú mobilkészülék használatára az intézmény valamennyi mun-

kavállalója valamint az egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személy jogosult. 

Az intézményi használatú mobilkészülékek az intézmény nagy kimenő forgalmat bonyolító 

helyszínein kerülnek elhelyezésre, úgymint: 

 intézményvezető helyettesi iroda 

 iskolatitkári iroda 

 porta 

 tanári szoba 

Az intézményi használatú mobilkészüléket több kolléga használhatja egyszerre. Az intéz-

ményi használatú mobilkészüléket kizárólag abban a helyiségben lehet használni, ahol az elhe-

lyezésre került. A nem személyes használatú mobiltelefont tilos kivinni abból a helyiségből, 

ahová az elhelyezésre került. 



 

 
64 

11.3 A mobilkommunikációs eszközök javítása, selejtezése, leltározása. A mobil-
kommunikációs eszközök javítása, selejtezése, leltározása, elvesztése, eltulajdo-
nítása esetén alkalmazandó eljárás 

11.3.1 A mobilkommunikációs eszköz javítása, selejtezése, leltározása 

A mobilkommunikációs eszközök javíttatása a szolgáltatás igénybevételének szabályai 

szerint történik. A mobilkommunikációs eszközök rendeltetésszerű használata mellett bekövet-

kező meghibásodások esetén a szervizköltséget az intézmény viseli. 

Ha a kiadott mobileszköz bármilyen okból használhatatlanná válik. a felhasználó köte-

les ezt az intézményvezető felé haladéktalanul írásban jelezni. Amennyiben az ok nem a termé-

szetes elhasználódás, úgy a vezető köteles kártérítési eljárást kezdeményezni. 

A mobilkommunikációs eszközök, főként a készülék, szerviz által kiállított gazdaságta-

lan vagy teljes javíthatatlanságáról szóló szakvélemény alapján selejtezhetőek le. A szakvéle-

ménynek pontosan beazonosítható módon (IMEI szám) tartalmaznia kell az adott eszköz para-

métereit. 

A felhasználó leltározáskor köteles bemutatni a készüléket, annak bemutatásáért fele-

lősséggel tartozik. 

11.3.2 A mobilkommunikációs eszköz elvesztése, eltulajdonítása esetén követendő eljárás 

A felhasználó részére kiadott eszköz elvesztését vagy eltulajdonítását haladéktalanul 

köteles az intézményvezető/tankerületi vezető felé írásban jelenteni, aki azonnal intézkedik a 

hívószám letiltásáról a szolgáltató felé. 

Az eszköz elvesztése esetén a felhasználó köteles az első munkanapon feljegyzést ké-

szíteni és azt az intézményvezető/tankerületi vezetőnek átadni. A mobilkommunikációs esz-

közhöz kapcsolódó lopás esetén a felhasználó köteles azonnali feljelentést tenni az illetékes 

rendőrhatóságnál, a feljelentés másolatát az intézményvezetőnek/tankerületi vezetőnek leadni. 
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Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Készült: A …………………………… (intézmény) hivatalos helyiségében, ……… év 

……………. hó …. napján. 

Tárgy: Mobiltelefon átadás-átvétele személyes használatra. 

Jelen vannak: …………………………………………… mint Átadó (Intézményvezető) 

…………………………………………… mint Átvevő 

A mai napon a …………………………………………… (intézmény) tulajdonát képező 

…………………………………… típusú …………………………………… hívószámú mo-

biltelefont, valamint a hozzá tartozó tartozékokat, úgymint 

- ……………. db SIM kártyát, 

- ……………. db telefontöltőt, 

- ……………. db PIN kódot, 

- ……………. pár fülhallgatót  

üzemkész állapotban átadtam, illetve átvettem. 

Átvevő tudomásul veszi, hogy a költségkeret túllépése esetén a Tankerületi Központ a 

dolgozó havi illetményéből vonja le a különbözetet. 

Átvevő az átvett mobilkommunikációs eszközért teljes anyagi felelősséget vállal. Tu-

domásul veszi, hogy munkakör változása esetén, illetve az egyedi bruttó költségkeret módosí-

tása során a meghatározott költségkeret változhat, illetve a használati jogosultság megszűnhet. 

A közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony, használati jogosultság megszűnése ese-

tén a mobiltelefont és annak tartozékait, valamint a SIM/NET kártyát Átvevő haladéktalanul 

köteles átadni az Intézményvezető részére. 

Átvevő hozzájárul ahhoz, hogy a térítésköteles szolgáltatások, a vállalt teljes költségvi-

selés mellett működtetett előfizetések és a kerettúllépés miatt keletkezett fizetési kötelezettsé-

gek írásbeli értesítést követő 15 munkanapon belüli megfizetésének elmulasztása esetén a meg-

térítendő összeg a következő havi illetményéből levonásra kerüljön. 

Amennyiben Átvevő jogviszonya megszűnik, vagy az illetménye nem nyújt fedezetet a 

tartozás rendezésére, akkor a túllépés teljes összegét számla ellenében haladéktalanul köteles 

megfizetni. 

 

Kmf. 

 

 

……………………………………..                                       …………………………………. 

Átadó aláírása                                                                                      Átvevő aláírása 
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XII. Függelék – munkaköri leírás minták 

Tanító/tanár/nyelvtanár munkaköri leírás-mintája 
1. Munkavállaló neve:   

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: tanító/tanár/nyelvtanár 

3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:  

 A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért, jogait és kötelessé-

geit a köznevelési tv. tartalmazza, de kötelezőek rá nézve is a köznevelési tv. végrehajtási 

rendeletei, az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai. 

 megtartja a tanítási órákat, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az intézményve-

zetőnek, 

 munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik, 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos intézményvezetői utasításra lép-

heti túl, 

 legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a 

munkahelyén tartózkodni, 

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

hagyja a tantermet, akkor - ellenőrizve az állapotokat - utolsóként távozik, 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a digitális naplót, nyilvántartja az 

óráról hiányzó vagy késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, havonta legalább 1 osztályzatot ad minden tanítvá-

nyának,  

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a téma-

záró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt 

tájékoztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kija-

vítást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szó-

beli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom 

dolgozatok értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, 

az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

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

taira, 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munka-

közösség megbeszélésein és értekezletein,  

 évente két alkalommal fogadóórát tart az intézményvezető által kijelölt időpontban, 

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

tetésszerű használatának biztosításáért, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi 

meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az intézményvezető beosztása szerint részt vesz az osztályozó és különbözeti vizsgákon, is-

kolai méréseken, 



 

 
67 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt 

bízták meg a feladattal, 

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

lyokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt tanmene-

teit - a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében - az intézményvezető helyetteshez 

eljuttatja, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület ki-

ürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 

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

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, 

tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, színház- vagy mozi láto-

gatásra, stb. 

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 az osztályozó konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,  

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

akkor erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a 

konferencián megindokolja, 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók ver-

senyre való kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

4. Különleges felelőssége: 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

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

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a ne-

velési intézményvezető helyettesnek vagy az intézményvezetőnek. 

5. Munkakör szervezeten belüli megjelölése:  tanító/tanár/nyelvtanár 

6. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti 

megjelölése:   

 Szakmai munkaközösség vezető, intézményvezető helyettesek, intézményvezető 

7. Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri 

feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

8. Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

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

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj  

9. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei:  Főiskolai végzettség  

10. A munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

………………………………………. 

Munkavállaló  
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Testnevelő munkaköri leírás-mintája 
1. Munkavállaló neve:   

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: testnevelő 

3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:  

 szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása 

 a munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja, a két 

hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az intézményvezetőnek 

 munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza 

 legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a 

munkahelyén tartózkodni 

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

hagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik 

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, tornateremben, folyosókon és egyéb 

helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet 

 gondot fordít a tornateremben lévő eszközök megóvására 

 az öltözőket az óra elején zárja, az óra végén nyitja 

 tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az óráról 

hiányzó vagy késő tanulókat 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, havonta legalább 1 osztályzatot ad minden tanítvá-

nyának 

 a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szó-

beli feleletére csak egyetlen osztályzat adható 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, 

az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munka-

közösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein 

 évente két alkalommal fogadóórát tart az intézményvezető által kijelölt időpontban 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

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

tetésszerű használatának biztosításáért, 

 az intézményvezető beosztása szerint részt vesz a felvételi, osztályozó és különbözeti vizsgá-

kon, iskolai méréseken 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti napon bízták 

meg a feladattal 

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

ban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürí-

tésében 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai sportversenyeket, részt vesz az iskolai tanulmá-

nyi versenyek lebonyolításában, felügyeletében 

 minden tanévben elvégzi és kiértékeli a NETFIT mérést, annak eredményeiről tájékoztatja 

szakmai munkaközösségét és vezetőjét.  

 Kidolgozza, és mindennapi munkájában alkalmazza a mérés eredményeiből következő fej-

lesztési feladatokat 
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 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, versenyeztetésével, tehetséggondozá-

sával kapcsolatos feladatokat 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, színház- vagy mozi láto-

gatásra, stb. 

 kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel 

 kapcsolatot tart a gyógytestnevelővel, az edzőkkel és az iskolával szerződésben álló sport-

egyesületekkel 

 figyelemmel kíséri a Diáksport Szövetség honlapját, tanulóit nevezi a diákolimpiai verse-

nyekre 

 napi kapcsolatot tart az iskolai Diáksport Egyesülettel és figyelemmel kíséri a városi Diák-

sport Bizottság munkáját. 

 az osztályozó konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, 

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

akkor erre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferen-

cián megindokolja 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, szükség esetén 

ellátja a tanulók versenyre való kíséretét 

4. Speciális feladatai 

 külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el 

 kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel 

 kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgáltató Központtal 

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

delmi tájékoztatást 

5. Járandósága 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

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

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj  

6. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei:  

  testnevelő tanár 

7. A munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 
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Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás mintája 
1. Munkavállaló neve:   

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: osztályfőnök 

3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:  

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

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

feladataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szer-

vezi meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, bizonyít-

ványok, stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirán-

dulási tervet, 

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

tetésszerű használatának biztosításáért, 

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

diákönkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes 

diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és 

szorgalom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanulók-

kal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírá-

lásában, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákintézményvezető-

választási műsorának, stb. előkészítő munkálataiban, 

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak 

és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya ta-

nulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az 

ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak válto-

zását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

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

oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

4. Ellenőrzési kötelezettségei 

 november, január és április hónap 15. napjáig ellenőrzi a digitális napló, osztályozó rész-

ének állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az intézményvezető helyette-

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

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

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

nikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

 az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a tanuló 

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

 az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osz-

tályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a 

tanuló kárára. 

5. Különleges felelőssége 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezető helyettesnek 

vagy az intézményvezetőnek. 

6. Munkakör szervezeten belüli megjelölése: Osztályfőnök 

7. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti 

megjelölései: Intézményvezető helyettesek, intézményvezető 

 az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri fel-

adatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

8. Pótléka és kötelező órakedvezménye 

 A köznevelési tv. 8. sz. melléklete szerint meghatározott osztályfőnöki pótlék, 

 a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§ (1a) bekezdésében meghatározott heti két óra 

osztályfőnöki órakedvezmény. 

9. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei:  

  testnevelő tanár 

10. A munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 
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Az Osztályfőnöki munkaközösség vezető kiegészítő munkaköri leírás-mintája 
Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

1. Munkavállaló neve: 

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

A munkaközösség vezető fő feladata az intézmény szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

ellenőrzése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése. 

3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

 A nevelőtestület, a nevelési munkaközösség tagjainak, a diákönkormányzat, a szülői vá-

lasztmány véleményének, határozatainak, kialakított munkatervének ismeretében segíti az 

osztályfőnökök, tanárok nevelő munkáját, az iskola egységes nevelési eljárásainak kialakí-

tását és fejlesztését.  

 Közreműködik a neveltségi szint felmérésében, véleményt nyilvánít fejlesztésének lehetősé-

geiről, részt vesz a pedagógiai döntések előkészítésében, figyelemmel kíséri azok végrehaj-

tását, segíti az iskola intézményvezetőjét, az intézményvezető helyetteseket szervező és el-

lenőrző tevékenységükben. 

 Évente áttekinti az iskolai házirendet és módosítási javaslatait a nevelőtestület elé terjeszti 

 Éves terv alapján osztályfőnöki órákat látogat.  

 Érvényesíti az elfogadott működési rendet, irányítja az elhatározott munkaprogram végre-

hajtását.  

 Javaslatot tesz az osztályfőnökök személyére, véleményt alkot munkájukról, javasolja kitün-

tetésüket, jutalmazásukat, közreműködik véleményezésükben.  

 A munkaközösség tagjainak tanmenetét – véleményezéssel ellátva – jóváhagyásra előter-

jeszti az intézményvezető helyetteseknek 

 Tájékozódik az osztályközösségek fejlődéséről, véleményt nyilvánít a közösségek által ter-

vezett tevékenységi formákról.  

 Az osztályközösségek fejlődéséről évente két alkalommal (félévi és év végi értekezleten) be-

számol. 

 Segítségére van az osztályfőnököknek a szociometriai felmérések elemzésében. 

 Kapcsolatot tart a diákönkormányzat iskolai testületével, tájékozódik a tanulók terveiről és 

problémáiról, tájékoztatja őket az iskola nevelési célkitűzéseiről, a célkitűzések megvalósí-

tását szolgáló feladatokról. Elősegíti az iskolaközösség demokratizmusának, a tanulók ér-

dekvédelmének fejlődését.  

 Kapcsolatot tart az intézményi MICS mérési csoportjával. Tájékozódik a drog-prevenciós, 

a pályaorientációs és a pszichológiai mérésekről. 

 Pályaválasztási ügyekben kapcsolatot tart az ezzel megbízott intézményvezető helyettessel 

 Szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel. 

 Összegyűjti a pedagógus továbbképzésre jelentkezők írásbeli dokumentumait, majd rang-

sorolva és véleményezve tesz javaslatot az iskolavezetésnek az éves továbbképzési program 

összeállítására 

 Segíti az iskolavezetést az 5 éves beiskolázási terv összeállításában 

 Képviseli a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai megbeszéléseken 

 Javaslatot tesz a nevelési értekezletek témáira 

 Részt vesz a fegyelmi tárgyalásokon. 

 A jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégzi a munkaközösséghez tartozó tárgyak leltá-

rozását 

 Figyelemmel kíséri az ifjúságvédelem iskolai helyzetét. 

 Figyelemmel kíséri a családlátogatásokat 

 Segíti az osztályfőnökök adminisztrációs tevékenységét. 

 Rendszeres kapcsolatot tart a tanulószoba vezetőjével. 
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 Rendszeres munkakapcsolatot tart a fejlesztő pedagógussal, és a gyermekvédelmi megbí-

zottal. 

 Kapcsolatban áll a Nevelési Tanácsadó (gyógytestnevelő, pszichológus logopédus)  és a 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival. 

 Segítője az iskolatitkár 

4. Bizalmas információk kezelése 

A tanulók a szülők és kollégái személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb eset-

ben a közalkalmazotti és köznevelési törvényben foglaltak szerint jár el. 

5. Munkakör szervezeten belüli megjelölése: Osztályfőnöki Munkaközösség vezetője 

6. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti 

megjelölései: Intézményvezető helyettesek, intézményvezető 

7. az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri 

feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

8. Pótléka és kötelező órakedvezménye 

Az Nkt. 8. sz. melléklete szerinti munkaközösségvezetői pótlék, 

Az Nkt. 62. § (6) bekezdése szerinti heti két óra munkaközösségvezetői órakedvezmény. 

9. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei: Felsőfokú iskolai végzettség 

  öt év pedagógusi és osztályfőnöki gyakorlat 

10. Munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 
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A szakmai munkaközösség vezető kiegészítő munkaköri leírás tervezete  
1. Munkavállaló neve:  

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése:  Munkaközösség vezető 

 

A munkaközösség vezető fő feladata az intézmény szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

ellenőrzése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése. 

 

3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

 Javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó tantárgyakhoz kapcsolódó tantárgyfelosztás kiala-

kítására. 

 Összeállítja az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján a munkaközösség 

éves programját 

 A munkaközösség tagjainak tanmenetét – véleményezéssel ellátva – jóváhagyásra előter-

jeszti az intézményvezető helyetteseknek 

 Segítséget és útmutatást ad a kezdő pedagógusoknak 

 Felügyeli a tantárgycsoportjához tartozó szaktárgyi méréseket. 

 Kölcsönös óralátogatásokat szervez, az intézményvezetőt, a szaktanácsadót – esetenként – 

óralátogatásra elkíséri 

 Módszertani megbeszéléseket tart, szervezi, és figyelemmel kíséri a szakirodalom tanulmá-

nyozását, felhasználását 

 Javaslatot tesz szertárfejlesztésre, szakirodalom vásárlásra, folyóirat rendelésre 

 Segíti az intézményvezetőt a tanév eleji tervezésben és a tanév végi értékelésben, beszámoló 

elkészítésében 

 Javaslatot tesz a munkaközösség tagjai jutalmazására, fizetésemelésére, kitüntetésére, elis-

merésére 

 Szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel. 

 Összegyűjti a pedagógus továbbképzésre jelentkezők írásbeli dokumentumait, majd rang-

sorolva és véleményezve tesz javaslatot az iskolavezetésnek az éves továbbképzési program 

összeállítására 

 Segíti az iskolavezetést az 5 éves beiskolázási terv összeállításában 

 Képviseli a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai megbeszéléseken 

 Javaslatot tesz a nevelési értekezletek témáira 

 Segít a tanulmányi versenyek ügyeinek intézésében (felhívások, nevezési díjak, jelentkezés, 

felkészítés, szervezés, stb.) 

 A jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégzi a munkaközösséghez tartozó tárgyak leltá-

rozását 

 Évente két alkalommal (első félév eleje, második félév kezdete) kezdeményezi és irányítja a 

szertárak és raktárterületek rendezését. 

 Szükség esetén osztályozó- és javítóvizsgán segíti a bizottság munkáját 

 Különös tekintettel követi nyomon a tehetséggondozó tevékenységet 

 Ellátja mindazon feladatokat, mellyel az intézményvezető soron kívül megbízza 

Segítője az iskolatitkár és az iskolai rendszergazda. 

4. Bizalmas információk kezelése: 

 A tanulók a szülők és kollégái személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb eset-

ben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

5. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti 

megjelölése:  Intézményvezető helyettesek, intézményvezető 

 Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri 

feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 
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6. Munkakör szervezeten belüli megjelölése: Szakmai Munkaközösség vezetője 

Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri fel-

adatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

7. Pótléka és kötelező órakedvezménye 

Az Nkt.. 8. sz. melléklete szerinti munkaközösségvezetői pótlék, 

Az Nkt. 62. § (6) bekezdése szerinti heti két óra munkaközösségvezetői órakedvezmény. 

8. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei: Felsőfokú iskolai végzettség 

  öt év pedagógusi és osztályfőnöki gyakorlat 

9. Munkavégzés helye:   Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 
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Intézményvezető helyettes kiegészítő munkaköri leírás tervezete  
1. Munkavállaló neve:  

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése:  ……… tagozatos intézményvezető helyettes 

3. A munkakör célja: Az intézményvezető segítőtársaként részt vesz az intézmény irányításá-

ban, a nevelő-oktató munka feltételeinek és szervezettségének biztosításában, az intézmény-

ben folyó munka ellenőrzésében és értékelésében. Az intézményvezető akadályoztatása ese-

tén helyettesíti őt.  

4. A munkakör tartalma  

Munkaidőt érintő előírások  

Az óratartáshoz/tanításhoz kapcsolódó és az azzal megegyező előkészületi időn kívül, a munka-

idő többi részét az intézményvezető helyettesi teendők ellátására fordítja. Az előkészületi időt 

nem kötelesek az intézményen belül eltölteni. Időbeosztása a munkaköri feladatokhoz igazodik.  

5. Fő gondozási területek  

a) alsó vagy felső tagozatos általános iskolai képzés,  

b) munkaközösségek tevékenysége,  

c) tanárok oktató-nevelő munkájának irányítása, ellenőrzése (tanórai, tanórán kívüli, szabad-

idős tevékenységek),  

d) tanári ügyelet, helyettesítés  

e) középfokú beiskolázással kapcsolatos tevékenység, pályaválasztási tevékenység,  

f) kapcsolattartás a szülői szervezettel, a kollégiummal, az iskola egészségügyi ellátással  

Gondozási területének megfelelően:  

a) ismeri és figyelemmel kíséri  

 a közoktatásra vonatkozó jogszabályokat, és azok változásaira felhívja az érintettek figyel-

mét.  

 a belső jogi normák (PP, SzMSz, Házirend) előírásait és tevékenyen részt vesz azok felül-

vizsgálatában, módosításában.  

b) figyelemmel kíséri a különféle pályázatokat, részt vesz azok megírásában.  

c) ellenőrzi  

 a leadott tanmeneteket, majd a munkaközösség-vezetőkkel való egyeztetés után az intéz-

ményvezető elé terjeszti azokat jóváhagyásra.  

 a pedagógusok foglalkozásait. Tapasztalatait megbeszéli a pedagógusokkal és azokat fel-

jegyzésben rögzíti.   

 a pedagógus- ügyeleteket.  

 a pedagógusok folyamatos és záró adminisztrációs munkáját  

d) gondoskodik tanév elején a pályakezdő munkatársak betanításának megszervezéséről, a 

tanév során különös odafigyeléssel – rendszeres óralátogatás, módszertani segítségnyújtás 

- segíti munkájukat.  

e) részt vesz  

 az iskola alapdokumentumainak készítésében, felülvizsgálatában és módosításában  

 a tantestületi értekezletek előkészítésében, látogatja a munkaközösségi értekezleteket.  

 a beiskolázással kapcsolatos pályaválasztási feladatok elvégzésében, nyílt napok szervezé-

sében.  

 az iskolavezetés heti megbeszélésein, ahol beszámol az elvégzett munkáról, a felmerült ne-

hézségekről, ismerteti a gondozási területén aktuális feladatokat, azok tervezett megoldá-

sait, előre vetíti a lehetséges problémákat, felhívja azokra a figyelmet.  

f) munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény intézményve-

zetője alkalmanként megbízza.  

5. Általános szakmai feladatok  

Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesíti az intézményvezetőt.  
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a) A beiskolázás részeként  

 szervezi a pályaválasztási tevékenységet (szülői értekezleten való tájékoztató munkát, nyílt 

napokat)  

 lebonyolítja a felvételi eljárást és  

 felügyeli a tanulók beírását.  

b) Az oktatási folyamat megszervezéseként  

 koordinálja a kerettanterv bevezetésével kapcsolatos feladatokat  

 elkészíti az éves tantárgyfelosztást  

 vezeti a helyettesítési naplót, nyilvántartja a pedagógusok hiányzásait  

 megszervezi a tanári óraközi ügyeletet  

 koordinálja a tanulók felmentési és mentesítési kérelmeinek ügyintézését.  

 megszervezi és ellenőrzi a szakköröket.  

 megszervezi az iskola-egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét  

c) Az oktatási-nevelési folyamat irányítása, ellenőrzése és értékeléseként  

 feladata az oktató – nevelő munka, napi menetének szervezése.  

 irányítja az iskola egészségügyi ellátás menetét  

 felügyeli a tanórán kívüli foglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket  

 felügyeli és segíti nevelési, valamint a szakmai munkaközösségek munkáját. Az említett 

munkaközösségek tantárgyainak oktatásával kapcsolatosan ellátja a szükséges szervezési, 

irányítási feladatokat, figyelemmel kíséri a területek tehetséggondozó és felzárkóztató mun-

káját.   

 felügyeli az intézet fegyelmi bizottságának munkáját, részt vesz a fegyelmi tárgyalásokon  

 felügyeli a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységét  

 felügyeli az iskolai könyvtáros tevékenységét  

 ellenőrzi az osztálynaplókat  

 ellenőrzi a tanulói dokumentációk naprakész vezetését  

 irányítja és ellenőrzi a továbbtanuló tanulók felvételi dokumentációjának elkészítését  

d) Kapcsolatot tart  

 a szülői szervezettel  

 az iskolaorvossal, védőnővel, iskolai fogorvossal 

 Nevelési Tanácsadóval és Családsegítővel  

e) Vizsgaszervezéssel kapcsolatosan  

 megszervezi a javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgákat 

6. Egyéb feladatai 

 Biztosítja az iskola épületének, tantermeinek, udvarának rendjét. 

 Ellenőrzi az iskola tanszer és taneszköz ellátását, gondoskodik a nyomtatványok beszerzé-

séről. 

 Részt vesz, illetve képviseli az oktatási intézményt különböző szakmai és társadalmi rendez-

vényeken. 

 Az iskolai működést ellenőrző külső szervek megállapításai alapján a feltárt hiányosságokat 

határidőn belül rendezi, orvosolja. 

7. Amennyiben a feladatokat megosztva látják el: 

Alsó tagozatos intézményvezető helyettes: 

 A napközi otthon munkájának ellenőrzése 

 Az iskolai Diáksport Egyesülettel kapcsolatos ügyintézés 

 A tornaterem délutáni programjainak beosztása 

 A néptánc oktatás szervezése, irányítása és felügyelete 

Felső tagozatos intézményvezető helyettes: 
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 Órarend összeállítása 

 Kapcsolattartás a Diákönkormányzattal 

 Középfokú beiskolázással kapcsolatos teendők ellátása 

 A tanulószoba munkájának ellenőrzése 

8. Bizalmas információk kezelése: 

 A tanulók a szülők és kollégái személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb eset-

ben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

9. Munkakör szervezeten belüli megjelölése:  alsó/felső tagozatos intézményvezető helyettes 

10. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti 

megjelölései: intézményvezető 

11. az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri fel-

adatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

12. Pótléka és kötelező órakedvezménye 

A NKtv. 8. sz. melléklete szerinti intézményvezető-helyettesi pótlék. A munkakör betöltésének 

képzettségi és egyéb feltételei:    Felsőfokú iskolai végzettség 

  öt év pedagógusi gyakorlat 

13. Munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 
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Iskolatitkár munkaköri leírásának tervezete 
1. Munkavállaló neve:  

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) 

3. Általános szakmai feladatok  

4. Legfőbb feladata 

 A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat részben önálló munkával,  

részben vezetői, vezető-helyettesi irányítással oldja meg.  

 Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési,  

gépírási, illetve szövegszerkesztési feladatokat.  

 Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési, protokoll 

ismereteket felhasználva végzi.  

 Feladatát gyermekközpontú szemlélettel végzi.  

5. Részletes szakmai feladatok  

 Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

 Elvégzi az oktatáshoz, az adminisztrációhoz és levelezéshez kapcsolódó gépelési feladato-

kat.  

 Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás szabályait.  

 Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és táblázatkezelői 

alapismereteket.  

 Feladatellátása során alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait.   

6.  Ügyviteli tevékenységek 

 Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási szabályokat. 

Figyelemmel kíséri a határidős feladatok teljesítését.  

 Gondoskodik a napi posta elhozataláról, annak rendszerezéséről, postabontásról.  

 Ellátja a postázási feladatokat 

 Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat.  

 Részt vesz a javító, osztályozó és különbözeti vizsgák szervezésében, lebonyolításában.  

 Szigorú számadású nyilvántartást vezet a bizonyítványokról, bizonyítvány - másodlatokat 

állít ki.  

 Nyilvántartást vezet az iskolabélyegzőkről, gondoskodik biztonságos elhelyezésükről.  

7. Tanügy-igazgatási feladatok:  

 a tanulók adatainak kezelése, karbantartása a tanuló-nyilvántartó program segítségével  

 a felvételi eljárásban, és azon kívüli beiratkozások lebonyolítása  

 a tanulói jogviszony igazolások kiállítása  

 a tanulói jogviszony megszűnése esetén az eljárás lefolytatásában, a dokumentumok elké-

szítésében való részvétel 

 intézi a diák- és pedagógus igazolványok kiállításával, nyilvántartásával kapcsolatos ügye-

ket  

 az osztályfőnökökkel történő egyeztetés: osztályok létszámáról, a tanulók adatairól, válto-

zásokról stb.   

 Feldolgozza, összesíti a félévi és év végi osztályfőnöki jelentéseket. 

 Munkája során - ha annak jellege indokolja -, együttműködik a szülőkkel.  

8. Titkári feladatok: 

 Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat.  

 Feladatellátása során alkalmazza:  

o a kommunikációs alapismereteket,  

o az irodatechnikai alapismereteket,  

o a protokoll szabályait.  
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9. Feladata az igazgatási és jogi ismeretek alkalmazása 

 Tevékenysége során alkalmazza az államigazgatási ismereteket.  

 Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat.  

 Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismerteket megszerzi és alkalmazza.  

 Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit.  

10. Egyéb feladatok: 

 Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, a vagyon-

tárgyakban bekövetkezett rongálódásokat közvetlen felettesének azonnal jelezze, gondos-

kodjon munkaterülete zárásáról.   

 Kötelessége a tudomására jutott hivatali titkok megőrzése.  

 Ellátja a sokszorosítással kapcsolatos feladatokat 

 Ellátja a leltározással kapcsolatos feladatokat 

A fentiekben nem említett, szakértelmet igénylő rendkívüli feladatok ellátásáról az intézmény-

vezető utasítással rendelkezhet.  

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.  

11. Munkakör szervezeten belüli megjelölése:  iskolatitkár 

12. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti 

megjelölése:  intézményvezető 

13. Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri fel-

adatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

14. Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a mérvadó 

15. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei:  

  középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség 

16. Munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírás tervezete  
1. Munkavállaló neve:  

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése:  Nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő (NOKS) 

3. Általános szakmai feladatok  

4. A munkakör tartalma: 

A pedagógiai asszisztens tevékenységébe az alábbi pedagógiai végzettséget igénylő feladatok 

ellátása tartozik: 

 Elősegíti a gyermek iskolai szocializációját. 

 Biztosítja az egyéni és különleges bánásmódot. 

 Viselkedésében, magatartásában, megjelenésében pozitív modellszerepet tölt be. 

 Közreműködik a korrepetálásokon, egyéni foglalkozásokon. 

 Közvetlenül segíti a pedagógust a tanítási-tanulási segédanyagok készítésében, alkalmazá-

sában. 

 Részt vesz az intézmény (osztályokat) érintő események rendezésében, levezetésében. 

 Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. 

 Közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a tanulónak a 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a tanórai 

foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök kezelésében. 

Gondozás, mentálhigiéniai, higiéniai szempontú tevékenységek: 

 A gyermek testi és mentális egészségét megóvja, felismeri a gyermekek egyéni problémáit, 

segíti őket azok megoldásában. 

 Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit. 

 Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint korrigálja a 

tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. 

 Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő helyzeteket. 

Jelzi az intézkedés szükségességét. 

 Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában (terítés, 

evőeszközök használata stb.) 

 Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát. 

 Lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet. 

 Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket. 

Szabadidős tevékenységek szervezése, levezetése 

 Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék, kézmű-

ves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről. 

 Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében (teremberen-

dezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.), lebonyolításában, felügyeli a rábízott tanuló-

kat, vigyáz a tanulók testi épségére. 

 Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a tanórai 

foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges 

eszközöket. 

Részvétel a gyermekmunkák irányításában 

 Részt vesz a gyermekek önkiszolgáló munkájának irányításában, a környezetvédelmi és kör-

nyezetgondozási munkákban. 

 Segíti a tanulók étkeztetését. 

 Berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a peda-

gógussal a tanórákon az általános jellegű oktató-nevelő munkában. 

 Egyéni és csoportos formában gyermekkíséret 
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 Segíti a pedagógust a séták, kirándulások, egyéb kulturális, sport- és egészségügyi esemé-

nyek lebonyolításában. 

 Igény szerint egyéni gyermekkíséretet lát el. 

 Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sé-

tákra, erdei iskolában stb. kíséri a tanuló(ka)t. Gondoskodik a foglalkozásokon valómegje-

lenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakí-

tásában (személyes élettér, közös élettér tisztasága, rendje stb.). 

Ügyeleti, gyermekfelügyeleti feladatok 

 Részt vesz, illetve önállóan is tevékenykedik a gyermekek fogadásában a tanítási idő után, 

valamint gyülekezési idő alatt 

 Tanítási órák szünetében, napközis foglalkozások befejeztével segíti a pedagógust, illetve 

önállóan látja el az ügyeleti tevékenységet. 

 Intézményen belül (foglalkoztató termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kíséri 

a tanulót. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

 Közreműködik - igény szerint - a gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus munkájá-

ban. 

 Segít a kapcsolattartásban (szülők, nevelőszülők, nevelőotthonok, gyámügy stb.), segít a 

gyermekvédelmi adatszerzésben. 

Adminisztrációs munkák 

 Segít az adminisztrációs munkák elvégzésében iskolatitkár útmutatása alapján. 

 Átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól. 

 Vezeti a tanulókra vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás)  

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.  

Munkakör szervezeten belüli megjelölése:  pedagógiai asszisztens

  

Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti meg-

jelölése:  intézményvezető, intézményvezető helyettesek 

Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri fel-

adatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

Járandósága: 

a munkaszerződésében a Kjt. előírásai és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a mérvadó 

A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei:  

 középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség 

Munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

………………………………………. 

Munkáltató 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

………………………………………. 

Munkavállaló 
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Rendszergazda stúdió vezető-technikus munkaköri leírás tervezete 
A munkakör célja: az intézményben használt számítástechnikai eszközök működő képességének 

biztosítása, az adatok biztonságos elektronikai tárolásának garantálása. Munkáját az iskola 

oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a számítástechnika tanárokkal együttműködve és 

igényeiket figyelembe véve végzi.  

A munkakör tartalma: 

1. Általános feladatok  

a) Figyelemmel kíséri  

 a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti a rendszerbe, ezzel 

biztosítva annak folyamatos fejlődését.  

 a szükséges mértékben a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot tesz a beszerzésekre, 

fejlesztésekre.  

b) Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek felmé-

résével, a számítástechnika tanárokkal folytatott egyeztetés során kialakítja és előterjeszti 

a fejlesztési koncepciókat.  

c) Részt vesz  

 a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.  

 a géptermek kezdeti kialakításának tervezésében.  

 Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a számítástechnika termekbe 

való bejutás lehetősége, különösen indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig.  

d) Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres 

ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének megakadályozá-

sára, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk helyreállítására. Az 

iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését.  

e) Leltárt készít  

 a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat nyilvántartja, ellenőrzi, 

felelősséggel tartozik értük.  

2. Technikusi feladta: 

 Az oktatás technikai feltételeinek elősegítése, az AV eszközök működőképes állapotának biz-

tosítása / javítása, javíttatása, karbantartása /  

 Az AV eszközök igényeinek összegyűjtése, beszerzése kezelése.  

 Tanórákra eszközök kiadása, visszavétele, működőképes állapotának ellenőrzése.  

 A rendelkezésre álló AV anyag ajánlása, illetve kért anyag beszerzése.  

 Ünnepélyeken, rendezvényeken hangosítás biztosítása.  

 Iskolarádió működtetése – tanári együttműködéssel.  

 Erkölcsi és pedagógiai felelősséggel bír a vetített filmek és hanganyag kiválasztásában.  

3. Feladata  

 az iskola elektronikus levelezőrendszerének folyamatos működéséről való gondoskodás.  

 az internetes megjelenés technikai és formai kialakítása, az iskola hivatalos weboldalának 

karbantartása és fejlesztése.   

Hardver  

 Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket 

végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha javítása külső 

szakembert igényel – jelenti az intézményvezetőnek. 

 Kapcsolatot tart  

 a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát.  

 az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel.  
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 Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszer összeomlás) az 

észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának megkezdé-

séről.  

 Jelenti az intézményvezetőnek a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kiderít-

hető, javaslatot tesz az anyagi kártérítésre.  

 Rendszeres időközönként köteles beszámolni az intézményvezetőnek a számítástechnikai 

termek és berendezések állapotáról, állagáról.  

 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő versenyek, 

vizsgák pontos időpontját nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről 

ezekben az időszakokban.  

Szoftver  

 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A 

meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja. 

 Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a legalizálásra, 

vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára.  

 Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a 

lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését.  

 Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és haszná-

latukat bemutatja.  

 A programok kezelésének betanítása nem feladata.  

 Az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon biztonsági adatmentést végez.  

 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, 

illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását.  

Hálózat  

 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos üzemelteté-

sére.  

 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori állapot-

hoz igazítja.  

 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott főbb 

lehetőségeket.  

 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.  

 A szabályzatban foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, 

a felhasználói jogokat karbantartja.   

 Üzemelteti az iskola szerverét, ügyel annak lehető legmagasabb biztonsági beállításaira.  

 A hálózati rendszerek belépési jelszavát lezárt borítékban átadja az intézményvezetőnek, és 

azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot csak különösen indokolt esetben, az intéz-

ményvezető engedélyével az iskola számítástechnika szakos tanára bonthatja fel.  

 Visszaélések esetén jogában áll valamely felhasználó jogait csökkenteni. 

 Kötelessége a tudomására jutott hivatali titok megőrzése, a munkafegyelem betartása.  

4. Egyéb feladatai: 

 Elkészíti az iskola számítógépes hálózati rendszerének adat- és titokvédelmi tervét. 

 Gondoskodik a szoftverek és licenc szerződések megfelelő tárolásáról 

 Informatikai hulladékgyűjtés megszervezése évente egy alkalommal 

5. Különleges felelőssége: 

 A stúdió helyiségét a működési időtől eltekintve zárva kell tartani, biztosítani kell a vagyon-

védelmet.  

 Felelős környezete tisztaságáért, esztétikájáért.  

 A stúdióban tanulók nem tartózkodhatnak.  

 Informatika hulladékkezelés 
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Az intézményre háruló rendkívüli feladatellátás során elvégzi az intézményvezető által kijelölt, 

feladatkörrel kapcsolatos, szakértelmet igénylő munkát. 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.  

5. Munkakör szervezeten belüli megjelölése:   

6. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti 

megjelölése:  iskolatitkár 

7. Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri fel-

adatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

8. Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

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

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj  

9. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei:  

  középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség 

10. Munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 

  



 

 
86 

Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára 
1. Munkavállaló neve:   

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: könyvtáros-tanár 

3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:  

 felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához 

szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért 

 kezeli a szakleltárt, az intézményvezető által előírt időszakban a leltárakat kezelő dolgo-

zóval elvégzi a leltározást 

 folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását, a digitalizálással 

kapcsolatos feladatokat, amelyeket az intézményvezető határoz meg számára az alábbi 

elvek szerint: 

 a digitalizálás ütemezésére a könyvtáros minden év október 15-ig ütemtervet készít, 

amelyet elfogadtat az intézményvezetővel, 

 az ütemterv havi bontásban tartalmazza a digitalizálandó kötetek számát, amely 

éves bontásban nem lehet kevesebb, mint 2.000 kötet 

 azonnal jelzi az intézményvezetőnek a köztes időszakban a szakleltárban keletkezett 

hiányt 

 felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges javí-

tások iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű eszközöket 

(számítógép, projektor, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) 

 munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a humán munkaközösség 

minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat 

 minden tanévben összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő könyvek-

ről, tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről 

 a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat 

igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről 

 statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről 

 minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új 

könyvekről, amelyet a tanári szobában és a könyvtári hirdetőtáblán kifüggeszt 

 gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas 

állapotának fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről 

 a könyvtár működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatait a tanév végi tantestületi 

értekezleten összefoglalja 

 kezeli a tanári kézikönyvtárat 

 segíti a tankönyvfelelőst a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatok-

ban, tanév végén begyűjti a kölcsönzéssel biztosított normatív tankönyveket  

 kifüggesztéssel és elektronikus formában közzéteszi az iskolai tankönyvellátás rendjét 

 lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az elszámolást 

 minden tanévben május 31-ig felmérést készít a tartós könyvekkel kapcsolatos kölcsön-

zési igényekről 

 minden tanévben június 20-ig a tanáriban és a tanulók számára egyaránt közzéteszi a 

kölcsönözhető tartós tankönyvek és segédkönyvek listáját 

 biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését 

 felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért. 

4. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti 

megjelölése:  Intézményvezető helyettesek, intézményvezető 

 Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri 

feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 
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5. Munkakör szervezeten belüli megjelölése: Szakmai Munkaközösség vezetője 

11. az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri 

feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

6. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei:  

   

7. Munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

………………………………………. 

Munkáltató 

 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 

A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom: 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 
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XIII. Záró rendelkezések 

13.1 Az SzMSz felülvizsgálata 
 Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja 

a szülői munkaközösség, az intézményi tanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésé-

vel jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezde-

ményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az intézményi tanács, vagy a szülői 

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

A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

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

SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezé-

seket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az iratkezelés rendjét, – önálló szabályzatok 

tartalmazzák. E szabályzatok, mint intézményvezetői utasítások jelen SzMSz változtatása nél-

kül módosíthatók. 

13.2 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

Nyilatkozat 
A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseleté-

ben és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabály-

zat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzM elnök-

sége az adatkezelési szabályzat módosítását 2020. január 7-i ülésén megtárgyalta, annak módo-

sítási javaslatával egyetért. 

 

Dunakeszi, 2020. január 7. 

 ……….…………………………. 

 a Szülői Munkaközösség elnöke                                   

Nyilatkozat 
A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat el-

fogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz mó-

dosítását 2020. január 7-i ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta. A 

diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének he-

lyi rendjét szabályozó SZMSZ rendelkezésekhez egyetértését adja. 

 

Dunakeszi 2020. január 7. 

 ………………………… 

 a diákönkormányzat vezetője    

Nyilatkozat 

A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Intézményi Tanácsa A szervezeti és mű-

ködési szabályzatot 2020. január 7-i ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az 

intézményi tanács véleményezési jogát jelen SzMSz felülvizsgálata során, a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta.   

Dunakeszi 2020. január 7. 

…................................................ 

az intézményi tanács képviselője 


