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BEVEZETÉS 
 

 

Intézményi adatok: 

 

Az intézmény hivatalos neve: Okányi Általános Iskola 
 
Az intézmény típusa: általános iskola 
 
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
 
Fenntartó neve: Gyulai Tankerületi Központ, BG1101 
 
Fenntartó székhelye: 5700 Gyula, Ady u. 19. 
 
Intézményi alapadatok 
 

Székhely: 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. 
 

Tagintézmény: Okányi Általános Iskola Sarkadkeresztúri Tagintézménye 
 

5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u.2. 
 

Telephely: 5534. Okány, Kossuth u. 6. 
 

A szakmai alapdokumentum / alapító okirat kelte, száma: 2015. 10. 05., K12407 
 

OM azonosító: 201011 
 

KK azonosító: BG1101 
 

Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok: 
 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 21. § (2) 

bekezdése alapján




 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet


 

 

Az SZMSZ célja: 

 
Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a 

köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. 
 
Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogszabály nem 

utal más hatáskörbe. 
 
A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvényesülése az intézményben. 
 
A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, 

nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a 

jogszabály erre felhatalmazást ad. 
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Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya: 

 
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, valamint az intézménnyel 

kapcsolatban álló személyekre. 
 
Az SZMSZ visszavonásig érvényes. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el. 
 
Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak: 
 

1. szülői szervezet 
 

2. diákönkormányzat (diákokat érintő kérdésekben) 
 
Az SZMSZ elfogadása előtt be kell szervezni a fenntartó egyetértését, ha a dokumentum a fenntartóra nézve 

többlet kötelezettségeket tartalmaz.  

 

AZ SZMSZT NYILVÁNOSSÁGRA KELL HOZNI AZ INTÉZMÉNYI HONLAPON 

 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 
 
Az intézmény, tagintézmény alapfeladatai: 

 az ALAPDOKUMENTUM alapján


 

Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

 
 5534 Okány, Kossuth u. 5-9. 
 

- általános iskolai nevelés-oktatás 
 
- nappali rendszerű iskolai oktatás 
 
- alsó tagozat, felső tagozat 
 
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi, fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos- enyhén értelmi fogyatékos, érzékszervi 

fogyatékos- hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos. 

 

- integrációs felkészítés 
 
- képességkibontakoztató felkészítés 
 
- egyéb köznevelési foglalkozás 
 
- napköziotthonos ellátás 
 
- Iskola maximális létszáma: 280 fő 
 
- Iskolai Könyvtár együttműködésben: települési illetőségű könyvtárral 

 
 

 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 2. 

 - általános iskolai nevelés-oktatás 

 - nappali rendszerű iskolai oktatás 

 - alsó tagozat, felső tagozat 

 - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi, 
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fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, 

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos- enyhén értelmi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos- hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási 

fogyatékos. 
 

- Integrációs felkészítés 
 

- képességkibontakoztató felkészítés 
 

-         egyéb köznevelési foglalkozás 
 

-         Iskolai maximális létszáma: 170 fő 
 

-         Iskolai Könyvtár együttműködésben: települési illetőségű könyvtárral 
 
 

 5534 Okány, Kossuth u. 6. 
 

- egyéb köznevelési foglalkozás 
 

- szakkör 

Az iskola vezetősége 

 
Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint 

az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 
 
Az iskola vezetőségét az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az intézményvezető 

közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: 

 intézményvezető-helyettes,




 tagintézmény-vezető,


 
Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkező testület. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti. 

Rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. 
 
Az iskola vezetőségének tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 
 
Az intézményvezetői feladatokat pályázat útján nyerheti el a vezető. Ha az intézményvezetői feladatok 

ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott 

megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének 

lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános 

pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel 

rendelkező személynek. Ezt a megbízást a fenntartó adja.  A köznevelési intézmény vezetésével 

kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül - e bekezdésben foglaltak szerint - legfeljebb 

egy évig láthatók el. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz 

szükséges feltétel. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti 

és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. 

Az iskola dolgozói 

 

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által 

engedélyezett létszámban az iskola intézményvezetője alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat 

munkaköri leírásaik alapján végzik. 
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AZ ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI 

 

Az iskola tagintézménye: A tagintézmény élén az alábbi 

 felelős beosztású vezető áll 
  

Sarkadkeresztúri Tagintézmény tagintézmény-vezető 
  

 
A tagintézmény-vezetőt távollétében az általa megbízott munkaközösség-vezetők helyettesítik az 

intézményvezető által meghatározott jogkörökben. 

 

8 / 91 
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Az iskola szervezeti felépítésének vázlata: 
 
 
 
 
 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
 
 
 
 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ - HELYETTES  TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ 
    

 
 

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG  
FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG 

 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG  FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG 
       

       

VEZETŐ VEZETŐ  VEZETŐ  VEZETŐ  
     

           

           
            

 

PEGADÓGUSOK PEGADÓGUSOK PEGADÓGUSOK PEGADÓGUSOK 
 
 

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK  TECHNIKAI DOLGOZÓK 
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1.1. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

1.1.1. Az intézmény szervezeti egységei: 

 
Intézményvezetés 
 
Az iskola vezetője az intézményvezető, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
 
Az intézményvezető közvetlenül irányítja az intézmény-vezető helyettest, tagintézmény-vezetőt, az 

iskolatitkárt. Kapcsolatot tart a szakszervezettel, a diákönkormányzattal, a szülői közösséggel, illetve 

biztosítja a működésük feltételeit. 
 
Tagintézmény 
 
Az intézményvezető irányítása alapján a tagintézmény-vezető vezeti a tagintézményt. A 

kapcsolattartás rendje, rendszeresen e-mail-ben, telefonon valamint havi rendszerességgel értekezlet 

formájában történik. 
 
Nevelőtestület 
 
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja 

az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 

közössége. A nevelőtestület havonta munkaértekezletet tart, amelyet az intézményvezető és a 

tagintézmény-vezető vezet. A nevelőtestület évente két alkalommal beszámoló értekezletet, évente 

két alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. 
 
Szakmai munkaközösségek 
 
A munkaközösség tagjai azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az 

intézményben négy munkaközösség működik. Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti 

ábrája mutatja. 
 
Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 
 

 Iskolatitkárok


 Gazdasági ügyintéző


 Pedagógiai asszisztens
 
Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola 

szervezeti ábrája mutatja. 
 
Diákönkormányzat 
 
Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, 

közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – 

diákönkormányzatot hozhatnak létre, amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. A diákönkormányzat 

munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, 

akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg. 
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Szülői Munkaközösség 
 

Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői 

szervezet működik. Az osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, az 

iskolai szintű szülői szervezettel pedig az intézményvezető, illetve a tagintézmény-vezető. 
 
Intézményi Tanács 
 
Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. 

Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. 

 

1.1.2. A belső kapcsolattartás rendje 

 
Vezetők kapcsolattartása 
 
Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul: 
 

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában;


 a havi rendszerességgel megtartott vezetői értekezleteken;


 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői 

megbeszéléseken;


 az intézmény-vezető, tagintézmény-vezető és az intézményvezető-helyettes munkanapokon 

történő meghatározott rend szerinti benntartózkodása során;


 a tagintézmény-vezető és az intézményvezető-helyettessel és a szakmai munkaközösség-

vezetőkkel történő munkamegbeszélések útján;


 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.
 
A felsoroltakon kívül az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök a 

munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. Ezek biztosítják a rendszeres 

információcserét az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök 

között. Egyszersmind biztosítják az egyes munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti 

kapcsolattartását, információcseréjét is. 
 
Szülőkkel való kapcsolattartás 
 

Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, kréta felületén, iskolai 

rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy tanulói 

csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége tart kapcsolatot a 

szülői közösséggel. 
 
Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. A szülői szervezetek részt vállalhatnak az 

iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében 

együttműködnek az adott feladatot végrehajtó pedagógus közösséggel. A munkaközösségek a 

pedagógusok munkája megismerésének segítése érdekében a szülői szervezet számára 

bemutatóórákat tarthatnak. 
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Diákönkormányzattal való kapcsolattartás 
 

Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse elsősorban a 

diákmozgalmat segítő tanár, aki minden DÖK vezetőségi ülésen részt vesz. A diákönkormányzat 

vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő esetekben az iskolavezetés 

rendkívüli összehívását kezdeményezze. 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 
 

 

2.1. Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás 

 

Intézményvezető 
 
Az iskola intézményvezetője gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka 

törvénykönyvében és a közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört, és ellátja az ezzel 

összefüggő feladatokat. 
 
Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes szervezete. 
 
Jogköre: 
 

1. Gyakorolja a GYULAI TANKERÜLET által ráruházott jogköröket. 
 

2. Első fokon dönt azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, amelyeket a törvények és más 

jogszabályok hatáskörébe utalnak. 
 

3. Tanulói fegyelmi ügyekben az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója. 
 

4. Szabályozza az iskolai szervezet működését, továbbá az iskolai élet belső rendjét. 
 

5. Meghatározza az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait, az ügyvitel 

rendjét és ennek keretében a szerződéskötésekre, levelezésre és aláírásra, az iskola 

képviseletére jogosultak körét. 
 

6. Ellenőrzi az iskolai nevelő-oktató munkát, az iskola ügyvitelét, szervezeteinek és 

közösségeinek működését. 
 

7. Intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor. 
 

8. Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a GYULAI TANKERÜLET által 

meghatározott esetekben az aláírási jogkörét. 
 

9. Dönt – kérelem esetén – a tanulók egyes órák látogatása alól történő felmentéséről. 
 

10. Meghatározza az óralátogatások alól felmentett tanulók és a magántanulók felkészültségének 

ellenőrzési módját. 
 
Feladatai: 
 

 Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát.


 Felügyeli az iskolaadminisztrációs rendszerek működtetését.


 Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő továbbításáról.


 Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel.


 Kidolgozza az iskola nevelő-oktató munka elveit, ellenőrzési és minősítési tervét.
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 Biztosítja az iskola működését, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeit, az iskolai 

munkaterv, munkarend megvalósítását.

 Irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez.


 Gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi kapcsolatok 

erősítéséről, a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák viszony kialakításáról és 

fenntartásáról, a saját, valamint az iskola dolgozóinak tervszerű és folyamatos továbbképzéséről.

 Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről.

 Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünnepléséről.


 Irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet.


 Irányítja a belső vizsgák előkészítését, és ellenőrzi azokat.


 Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, a pedagógusok 

kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, a nevelőtestületi döntések 

végrehajtásáról, a nevelőtestületi értekezletek megtartásáról.

 Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok végrehajtásáról.


 Biztosítja a szülői szervezet, a diákönkormányzat működésének feltételeit.


 Irányítja és összehangolja az iskola – pedagógus és nem pedagógus beosztású – dolgozóinak 

tevékenységét.


 Az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, jutalmazza, valamint kitüntetésre javasolja a 

kiemelkedő munkát végzőket, és szükség esetén felelősségre vonást alkalmaz.


 Figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a diákönkormányzat 

érdekvédelmi feladatainak megvalósulását.


 Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő és 

újító törekvések kibontakozását.


 Szervezi az iskola és az iskolával kapcsolatban lévő külső szervezetek, valamint az iskola és a 

tanulók családja (gondviselője) közötti kapcsolatokat.

 Irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját.


 Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését.


 Irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat.


 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, valamint 

a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a pedagógusok 

adminisztratív tevékenységét.

 Irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, SZMK értekezletek 

stb.) megszervezését.

 Gondoskodik az egész iskolát érintő tárgyi feltételek megteremtéséről.


 Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket.


 Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat.


 Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről.


 Kapcsolatot tart a szülői közösség képviselőjével.
Az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető az általános nevelési és tanügy-

igazgatási intézményvezető-helyettesi hatás- és jogkörrel, valamint feladatokkal megbízott helyettese 

az intézményvezetőnek. Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak megvalósításában. 
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Felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásban. 

Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról. 
 
Hatáskörébe tartoznak: 
 

 Alsós és felsős munkaközösség
 
Jogköre: 
 

 A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása.


 Aláírási jogkör gyakorlása az intézményvezető által kiadott külön intézkedés szerint 

utalványozási és más teljesítési kötelezettség esetén.


 A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának irányítása.


 Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, 

kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására.


 A hirdetések ellenőrzése.


 Az intézményvezető hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) esetén 

az intézményvezető helyettesítése.


 Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.


 A gyakornoki rendszer működtetése.


 Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.
 
Feladatai: 
 

 Megszervezi, valamint részt vesz a különbözeti, az osztályozó és javító-pótló vizsgák 

szervezésében.


 Igény esetén gondoskodik a hit - és vallásoktatás megszervezéséről.


 Gondoskodik az iskolai tankönyvellátás megszervezéséről és a tankönyvek megrendeléséről.


 Folyamatosan ellátja az osztályfőnököket a munkájukhoz szükséges információkkal és 

dokumentumokkal.


 Felügyeli a munkaközösség munkáját.


 Elkészítteti az osztályfőnöki tanmeneteket és ellenőrzi az ebben rögzített feladatok 
végrehajtását.



 Az osztályfőnökök számára óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez.


 Elkészíti az iskolai munkatervet.


 Elkészíti a KIR-statisztikát.


 Gondoskodik a tantárgyfelosztás elkészítéséről.


 Irányítja az órarend elkészítését és év közben történő karbantartását.


 Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról.


 Elkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzési tervét, és 

gondoskodik annak megvalósításáról.


 Az iskolai diákfegyelmi bizottság elnökeként irányítja a bizottság munkáját.
 

 Szervezi az általános iskolai tanulók beiskolázását és kapcsolatot tart a középiskolákkal.


 Figyelemmel kíséri a közlönyökben megjelent és az iskolára vonatkozó rendelkezéseket, és erről 

nyilvántartást vezet.

 Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek teljesítését.
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 Havonta ellenőrzi a területéhez tartozó tanórán kívüli foglalkozások megtartását és a e-napló 
vezetést.



 Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja.


 Az e-naplóban a területéhez tartozó helyettesítéseket rögzíti és ellenőrzi.


 Segíti a tantestület és a tanulók képviselőinek az Iskolaszékbe történő megválasztását.


 Együttműködik a gazdasági irodával a leltározás megszervezésében és lebonyolításában.


 Ellenőrzi a „Házirend” betartását, és felelős az abban foglaltak végrehajtásáért.


 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, valamint 

a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a pedagógusok 

adminisztratív tevékenységét.

 Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak megvalósulását.


 Gondoskodik a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről.


 Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről.


 Kapcsolatot tart az iskolaorvossal és szervezi a szűrővizsgálatokat.


 Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal.


 Irányítja és ellenőrzi a diákönkormányzatot segítő pedagógus tevékenységét.


 Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői 

fogadónapok stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról.

 Felelős az iskolai ünnepségek, a ballagás megszervezéséért és lebonyolításáért.


 Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében.


 Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását.


 Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat.


 Ellátja az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos szervezési és 

adatszolgáltatási feladatokat.

 Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.


 A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges intézkedéseket 

megteszi.


 Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó 

adatszolgáltatásról.

 Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában.


 Felelős az iskolai kártérítési ügyek intézéséért.


 Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről.


 Gondoskodik az iskola szoftverigényének felméréséről és részt vesz annak biztosításában.


 Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért ( hirdetések stb.).

 

 Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az 

intézményvezetőt folyamatosan tájékoztatja.


 Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása.


 Irányítja a közismereti oktatás helyi tanterveinek kidolgozását.


 Irányítja a tantárgyak tanmeneteinek kidolgozását, ellenőrzi azok tartalmát.




16 
 

 Irányítja a pótló, javító és osztályozó, különbözeti vizsgák követelményeinek kidolgozását, és 

megszervezi azokat.


 Irányítja az országos, a megyei szintű és a helyi versenyekre való felkészülést, szervezi a 

versenyeken való tanulói részvételt.


 Irányítja a korrepetálások, egyéni foglalkozások, szakkörök tartalmi munkáját.


 Óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez.


 Javaslatot tesz a szakmaterülethez tartozó pedagógusok minősítésére, jutalmazására, 

kitüntetésére, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonásukra.


 Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat.


 Javaslatot tesz a területéhez tartozó tanárok továbbképzésére, részt vesz a helyi 

továbbképzések szervezésében és lebonyolításában.


 Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat és a tanári munkafegyelem betartását.


 A területéhez tartozó helyettesítéseket rögzíti, illetve ellenőrzi az adminisztrációt.


 Biztosítja a tanárok szükség szerinti helyettesítését.


 Segíti a munkaerő-gazdálkodási feladatok megoldását.


 Gondoskodik az oktatáshoz szükséges tanári segédletekről, nyomtatványokról.


 Részt vesz a pedagógiai program és az SZMSZ karbantartásában.


 Elkészítteti és tartalmilag ellenőrzi a tanmeneteket.


 Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a területéhez tartozó egyéb versenyeket.


 Irányítja, szervezi, ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szakkörök munkáját.


 Nyilvántartja a tornacsarnok és a sportpálya használatát.


 Szervezi a könnyített testneveléssel kapcsolatos tevékenységet.


 Ügyeleti feladatokat lát el.
 
 

2.2. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 
rendje 

 

A tanítási napokon az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes és a tagintézményvezető a 

tanévre megállapított beosztás szerint tartózkodnak az iskolában. 

 

 

A kiadmányozás szabályai 
 
A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke által kiadott utasítás 

szabályozza. 
 
 
 
 
 
 
Az intézményvezető kiadmányozza: 
 
A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések iratait; 
 
Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat; 
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Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és egyéb 

leveleket; 
 
Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási 

jogát az elnök a maga vagy a GYULAI TANKERÜLET központi szerve szervezeti egysége, illetve a 

tankerületi igazgató számára nem tartott fenn; 
 
A közbenső intézkedéseket; 
 
A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, 

illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 
 
Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és 

irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. 
 
Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője és a tagintézmény-vezető írhat alá. 
 
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető-
helyettes. 
 
 

2.3. A képviselet szabályai 

 

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

átruházhatja más személyre vagy szervezetre. 
 
A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali 

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

szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra 

feljogosítanak. 
 
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 
 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,


 tanulói jogviszonnyal,


 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával,


 munkáltatói jogkörrel összefüggésben;


 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,


 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,


 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,


 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt,


 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során,


 nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a 

szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az intézményi 

tanáccsal.


 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, 

az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, 

az intézmény belső és külső partnereivel,

 

 

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal,
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 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.
 
Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az intézményvezető 

vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 
 
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak szabályairól 

fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. 
 
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény intézményvezetője és valamelyik 

magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

 

2.4. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 
helyettesítés rendje 

 

Az intézményvezető távolléte alatt az intézményvezető-helyettes az intézmény felelős vezetője. 
 
Az intézményvezető tartós távolléte esetén az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Amennyiben ez 

a helyettesítési rend nem tartható, akkor a helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelőst, 

lehetőleg a munkaközösség-vezetők közül. 
 
A tagintézmény-vezetőt távolléte alatt munkaközösség-vezető helyettesíti. 
 
A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az 

intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, 

valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is. 

 

2.5. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyetteseire. 
 
A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben való vezetői 

feladatok. 
 
A munkavégzés ellenőrzése. 
 
Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése. 
 
A vizsgák szervezése. 
 
Az iskolai dokumentumok elkészítése. 
 

A statisztikák elkészítése. 
 
Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése. 
 
A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 
 
A választható tantárgyak körének meghatározása. 
 
A tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása. 
 
A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése. 
 
A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése 

és ellenőrzése. 
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Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. 
 
Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés. 
 
Személyi anyagok kezelése. 
 
Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az intézményvezető-helyetteseket teljes körű 

beszámolási kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és hatáskörök helyettesek közötti 

megosztását a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

 

3. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 
 

 

3.1. A pedagógusok közösségei 

 

3.1.1. Nevelőtestület 
 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja 

az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 

közössége. Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésre. 
 
Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 
 

 A pedagógiai program elfogadása.


 Az SZMSZ elfogadása.


 A házirend elfogadása.


 Az iskola éves munkatervének elfogadása.


 Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.


 A továbbképzési program elfogadása.


 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása.


 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 
bocsátása.



 A tanulók fegyelmi ügyei.


 Az intézményi programok szakmai véleményezése.


 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalma.


 A saját feladatainak és jogainak átruházása.
 
A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési jogkörét 

a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében. A szakmai 

munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét: 
 

 az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes munkaközösségeket 

érintő részeinek elfogadásáról;


 az iskola éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról;
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 a továbbképzési program elfogadásáról.
 
A tanulók magasabb évfolyamra lépéséről és az osztályozó vizsgára bocsátásról a döntést a 

nevelőtestület helyett az osztályban tanító tanárok közössége hozza meg. 

 
 

A tanulók fegyelmi ügyeiről a tanulói fegyelmi bizottság hoz döntést, amelynek megválasztására a 

tanév első értekezletén kerül sor. A megválasztott bizottság mindenkori elnöke az intézményvezető-

helyettes. 
 
A felsorolt döntéshozók beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a döntést követő 

legközelebbi nevelőtestületi értekezleten. 
 
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével 

- nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló 

bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az 

intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét a kijelölt pedagógus 

vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai 

közül két hitelesítő írja alá. 

 

3.1.2. Szakmai munkaközösségek 

 
A munkaközösség tagjai azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok. 
 
Ennek megfelelően az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek: alsós és felsős 
munkaközösség 
 
 
 

Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. 
 
A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája minőségi és 

módszertani fejlesztését, tervezését. 
 
Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Minden tanévben, valamennyi munkaközösség legalább 

3 értekezletet tart. A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség-vezető hívja össze. Az 

értekezletet össze kell hívnia akkor is, ha az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 

elrendeli, vagy a munkaközösség tagjainak legalább egyharmada indítványozza. 
 
A munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit az intézményvezető bíz meg a 

munkaközösségi tagok véleményének kikérésével, legfeljebb öt évre. 
 
A munkaközösségek részletes feladatai: 
 
Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzi az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
 
Részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és 

ellenőrzésében. 
 
Javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira. 
 
Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. 
 
Javaslatot tesznek a szertárak fejlesztésére. 
 
Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb 

információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen 

konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. 
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A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai 

munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában. 
 
Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 
 
Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket szerveznek a 

tanulók tudásának fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek által meghirdetett versenyeket. 
 
Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 
 

 

Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 
 
Összeállítják az osztályozó, a különbözeti, a javító vizsgák tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 
 
Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 
 
Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

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

negyedévente beszámol az intézmény vezetőinek. 
 
Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató 

szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 
 
Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére. 
 
Az osztályfőnöki munkaközösség segítséget nyújt az iskola vezetőségének az egységes nevelési 

alapelvek kialakításában és ezek gyakorlati megvalósításában. 

 

3.2. A tanulók közösségei 

 

3.2.1.  A diákönkormányzat 

 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A közgyűlés választja saját 

vezetőségét és az iskolaszékbe delegált képviselőjét. A diákönkormányzat munkáját e feladatra 

kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a 

diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 
 
A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol: 
 

 saját működéséről;


 egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 
Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét: 
 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,


 a házirend elfogadása előtt.
 
A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri 

az iskolai diákönkormányzat véleményét. 
 
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény intézményvezetője felelős. 
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A diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzata szabályozza. 
 
 

3.3. A szülők közösségei 

 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői 

szervezet működik. A szervezet alapegységei az osztály szülői közösségek. 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató 

munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját 

érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi 

értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. Véleményt mond a 

pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és 

módosításakor. 
 
A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a 

szülői közösség véleményét. 

 

 

4. A MŰKÖDÉS RENDJE 
 

 

4.1. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 
rendje 

 

4.1.1. Az iskola nyitva tartása 

 
- Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig: 
 
Okányban: hétfőtől csütörtökig reggel 7 órától este 20 óráig tartanak nyitva, pénteken 7 órától 18 

óráig tart nyitva, 
 

Sarkadkeresztúron: reggel 630 órától este 18 óráig tartanak nyitva. 
 
Az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban 

esetenként kinyitható. 
 

- Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 730 óra és délután 16 óra 

között (a tanulószoba vagy napközi végéig), az intézményvezetőnek vagy az intézményvezető-

helyettesnek, vagy a tagintézmény-vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia. 
 
- A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell írásban meghatározni. 
 
- Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt a vezetők közül senki sem tud az iskolában 

tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a munkaközösség-vezetőt kell 

megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 
 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1330 óra között szervezzük meg 

lehetőség szerint, délutáni óra indokolt esetben szervezhető. A tanítási órák hossza 45 perc, az 

óraközi szünetek hossza 10 perc, a tízórai szünet 20 perces. 
 
- Az egyéb foglalkozások munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. 
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Az iskolában reggel fél 8 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. 

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

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

betartását ellenőrizni. 

 
 
 
 
- Az iskolában egyidejűleg 2 vagy 3 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes 

nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre 
 
- tantermek, folyosók, mosdók 
 
- udvar 
 
- A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke 

(távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes vagy tagintézmény-vezető), 

illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli 

esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes adhat engedélyt. 
 
- Az egyéb foglalkozásokat 14 órától 16 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell 

megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető és a tagintézmény-vezető beleegyezésével 

lehet. 
 
Ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni nyitva 

tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola működésének 

rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

 

- Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 

óra és 16 óra között. 

 

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

Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a 

tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet 

hetente 1 napon kell megszervezni. 

 

- 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 

megfogalmazott előírások betartásáért.


- A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól 

csak az intézményvezető adhat felmentést. 
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- Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

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

helyiségbérlet esetén). 
 
- 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 szünetekben – külső 

igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, 

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

belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 
 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy 

baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

 

4.1.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 
kapcsolatosan 

 
 

 

 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.

 

 

- Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 
 

- A nevelők a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint ügyeleti 

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

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

tanulókkal betartatni. 
 

- Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük 

és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt 

járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat. 
 

- Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:


 
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

 
o a házirend balesetvédelmi előírásait, 

 
o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor 

szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, 
 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 
 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.


 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.
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- A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 
 

- A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

elektronikus osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell 

győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 
 

- A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó 

nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk vagy munkavédelmi 

szabályzat tartalmazza. 
 

- Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi ellenőrzések 

tanévenkénti időpontját, annak rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény 

munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

 

 

4.1.3. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 
 
 

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

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie 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,



 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola intézmény 

vezetőjének és a szülőnek.

 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt 

venni. 

 
 
 

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

teheti, 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 iskola intézményvezetőjének ki kell 

vizsgálnia. 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. 
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4.1.4. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 
alapján 

 
 
 

- A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 
 

- A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és 

megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a 

munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek 

feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával. 
 

- A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő 

hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza 

az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a 

felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, 

kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet 

észlelt. 
 

- A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell 
tartani. 

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

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

okokat. 

- A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért 

felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény 

miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy 

példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás 

befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a 

fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú 

jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a 

szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell 

őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 
 

- Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – 

azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. 
 

- A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 
 

- Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 
 

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

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette),



 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű 

károsodását,
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 a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, 

egészségkárosodását,



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

nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),



 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy 

agyi károsodását okozza.



- Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. 

 
 

 

4.1.5. A vezetői munka rendje 

 
 
 
A vezetők közötti feladatmegosztás 
 

- Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el. Az intézményvezető ezt a jogkörét 

alkalmanként átruházhatja az intézmény dolgozóira. 
 

- Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az intézményvezető gyakorolja. Távolléte 

vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre 

vonatkozó ügyiratokat az intézményvezető-helyettes vagy a tagintézmény-vezető írja alá. 
 

- Az intézményvezető munkáját intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető segíti. 
 

- Az intézményvezető helyettesítése:  
 intézményvezető-helyettes





 tagintézmény-vezető


 

 

 munkaközösség-vezető




- Az intézményvezető-helyettes és tagintézmény-vezető a munkáját munkaköri leírásuk, 

valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. 
 

Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel az intézményvezető-helyettes beosztású 

dolgozó helyettesíti. 
 
Munkakörhöz tartozó feladat és hatáskörök. 
 

A DOLGOZÓK MUNKAKÖRI LEÍRÁSAINAK MINTÁJA 
 
1. Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik. 
 
2. A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk: 
 

a) A munkakörrel kapcsolatos adatok 
 

- a dolgozó neve, 
 

- munkaköre, 
 

- beosztása, 
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- heti munkaideje, 
 

- pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma, 
 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése, 
 

- a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése, 
 

- a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése. 
 
 
 

b) A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül 
 

- a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok, 
 

- az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok, 
 

- az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és 

feladatok, 
 

- a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és 
feladatok, 

 
- az ellenőrzés, értékelés feladatai, 

 
- a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai, 

 
- a dolgozó sajátos munkakörülményei. 

 
 
 

c) A munkaköri leírás hatályba léptetése 
 

- a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma, 
 

- az intézményvezető aláírása, 
 

- a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről. 
 
 
 
 
 
Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 7.00-tól 20 óráig tart nyitva. Ettől való 

eltérést eseti kérések alapján az intézményvezető engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve 

tanítási szünetek alatt nyitva tartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok 

időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti rend 

határozza meg. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. 
 
A tanítási órák a házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében meghatározott rend szerint zajlik. 

Az első elméleti óra kezdete 8.00 óra. A tanítási órát senki sem zavarhatja. Körözvények, 

óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) esetében intézményvezetői vagy helyettesi engedély 

szükséges. 
 
A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell átadnia 

a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. Amennyiben a tanárnak 

a következő órája nem abban a teremben lesz. 
 
Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után az intézményvezető-helyettes által 

kialakított ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét. A pedagógusok reggeli ügyelete 7 óra 30 

perckor kezdődik. Az ügyeleti beosztást órarendhez igazodva kell meghatározni. Az ügyeletes tanár 

figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, a folyosókon a tisztaság megőrzését és a dohányzási 

tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik. 
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A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és 

színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az 

intézményvezető - helyettes határozza meg. 
 
A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként 

határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az 

intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező. 

 

4.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való 
benntartózkodásának rendje 

 

A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének 

beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg. 
 
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban ellátandó 

feladatokat és a benntartózkodás rendjét az intézményvezető határozza meg. 
 
A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai 
között. 
 
Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. 
 
A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a 

pedagógus maga jogosult meghatározni. 
 
A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a 

mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli ügyeletet 

ellátó tanárnak az ügyelet megkezdése előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie az iskolába. 
 
A tanulók átadott értékeinek megőrzéséről az óra megkezdése előtt gondoskodnia kell. 
 
Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell az Intézményvezetőnek, 

intézményvezető helyettesnek vagy a tagintézmény-vezetőnek. 

 
 
 
 
 

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

 

Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak 

biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek 

esetében, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával. 
 
Az iskolába érkező idegeneket az iskolatitkár fogadja és engedi be, illetve ki őket. Ha az iskolatitkár 

úgy ítéli meg, hogy a látogató iskolában való tartózkodása nem kívánatos, akkor értesíti az ügyeletes 

vezetőt, és intézkedéséig megakadályozza a belépést. 
 
Hétvégén, ünnepnapokon és tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az 

intézmény vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény területén 

tartózkodnia, a regisztráció ekkor is szükséges. 
 
Az iskolában való tartózkodás szabályai: 
 

 Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, személynél 

tartózkodhatnak.
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 A tanítási órák látogatására az intézményvezető vagy az ügyeletes vezető engedélyével 

kerülhet sor, az órák lényeges zavarása nélkül.


 A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt 

tanteremben vagy az ünnepély helyszínén történik.


 Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző 

szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az 

oktatómunka rendjét.

 

4.4. Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati rend 

tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk. 

 

5. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, 
IDŐKERETEI 

 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az 

intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 

foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az intézményvezető engedélyezi. A foglalkozások 

helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik, terembeosztással együtt a 

mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról e-naplót kell vezetni. 
 
A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokat az intézményvezető szeptember 15-ig hirdeti meg a 

heti időbeosztással és a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő szeptember 30. A 

jelentkezés az osztályfőnöknél vagy a foglakozást tartó tanárnál lehetséges. A jelentkezés önkéntes, 

de felvétel esetén a foglakozásokon való részvétel kötelező. 
 
Az egyéni foglalkozások célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás, 

a gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes elsajátításának 

elősegítése. A tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre álló órakeret felhasználásáról az 

intézményvezető dönt a munkaközösség-vezetők, az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-

vezető javaslata alapján. 

 

Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés céljából. 

A felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai háziversenyeken elért 

eredmények alapján történik. 

 

5.1. A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje: 

 

Az értekezletek megtartása az iskola egyéb programjaihoz rugalmasan kapcsolódik. Lehetőség 

szerint a következő beosztást tartva: 
 

–   Minden hónap első hétfőjén vezetői értekezlet 
 

–   Második hétfőn munkaközösség-vezetőkkel értekezlet 
 

–   Harmadik hétfőn tagintézményenként munkaértekezlet 
 

–   DÖK-gyűlés 
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5.2. A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás formája: 

 

–   személyes megbeszélés 
 

–   telefon, internet (e-mail) 
 

 

5.3. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A belső ellenőrzésnek rendjét az éves munkaterv tartalmazza, kidolgozásra került a vezető és 

pedagógus kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendje.  

(8. melléklet: Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer pedagógusoknak) 

 

5.3.1. A pedagógiai nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének feladatai: 

 
– biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 

működését, 
 

–   segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 
 

– az intézményvezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről, 
 

– szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

5.3.2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 
–   intézményvezető, 

 
–   intézményvezető-helyettes, 

 
–   tagintézmény-vezető, 

 
–   munkaközösség-vezetők. 

 

Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola 
pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére 
kijelölni. 

 
 

 

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

 
–   a pedagógusok munkafegyelme, 

 
–   a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 
–   a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 
–   a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 

 

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

–   a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 
 

 az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
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 a tanítási óra felépítése és szervezése,


 a tanítási órán alkalmazott módszerek,


 a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán,


–   a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. 




6. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSALÉS AZ 
INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 
 
 

6.1. Az iskolaközösség 

 

1. Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 
 

2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 

révén és módon érvényesíthetik. 

 

 

6.2. Az iskolaszék 

 

 

Az iskolaszék megalakítására kezdeményezés nem történt. 
 

 

6.3. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

 

1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 
 

2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló törvény, 

illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek) rögzítik. 

 

6.4. A nevelők közösségei 

 

6.4.1.  A nevelőtestület 

 

1. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 
szerve. 

 
2. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. 

 

 

3. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel 
rendelkezik. 
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4. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 
esetekben. 

 
5. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 

6. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 
 

 tanévnyitó értekezlet,


 tanévzáró értekezlet,


 félévi és év végi osztályozó értekezlet,


 két alkalommal nevelési értekezlet,


 havonta munkaértekezlet.




7. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven 

százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a 

szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 
 

8. A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos 

szavazással is dönthet. 
 

9. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 
 

10. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, 

ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban 

dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. 

 

6.4.2. A nevelők szakmai munkaközösségei 

 
 

 

1. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez 

kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, 

módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka 

tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. 

 

 

 

2. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 
 

 alsós szakmai 

munkaközösség o 

tagjai: alsós nevelők,


 felsős szakmai 

munkaközösség o 

tagjai: felsős nevelők


3. A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek. 
 

4. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 
 

 az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése, tervezése, 

szervezése, értékelése és ellenőrzése,
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 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,


 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése, 
 

 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,


 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,


 az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,


 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, 
felhasználása,



 a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével, 

szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével,


 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor) kijelölésével,


 a munkaközösség vezetőjének megválasztása,


 a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,


 a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése,



5. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv 

szerint tevékenykednek. 
 

6. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség 

vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az intézményvezető bízza meg. 
 

7. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

 

6.4.3. Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok 

 
1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. 
 

2. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskola vezetése hozza létre, erről tájékoztatnia 

kell a nevelőtestületet. 
 

3. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető bízza 
meg. 

 

6.5. A szülői szervezet 

 
 

1. Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 

szülői szervezet működik. 
 

2. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 
 

 

3. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: 
 

 elnök,


 elnökhelyettes.


4. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban 

választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 
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5. Az  iskolai  szülői  szervezet  legmagasabb  szintű  döntéshozó  szerve  az  iskola  szülői  

szervezet vezetősége. Az iskolai szülői szervezet vezetőségének munkájában az osztály 

szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. 
 

6. Az iskolai szülői szervezet vezetősége a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai 

szülői szervezet alábbi tisztségviselőit: 
 

 elnök,


 elnökhelyettes.


7. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az intézmény vezetőségével tart kapcsolatot. 
 

8. Az iskolai szülői szervezet vezetősége akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több 

mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülői szervezet döntéseit nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 

9. Az iskolai szülői szervezet vezetőségét az iskola intézményvezetőjének tanévenként legalább 

egy alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, 

tevékenységéről. 
 

10. Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: 
 

 megválasztja saját tisztségviselőit,


 kialakítja saját működési rendjét,


 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,


 képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében,


 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal 

kapcsolatosak,


 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben.

6.6. A tanulók közösségei 

 

6.6.1. Az osztályközösség 

 
 
 

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

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

ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki 

tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. 
 

2. Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket 

választja meg  két fő képviselő (küldött) az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. 
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6.6.2. Az iskolai diákönkormányzat 

 
 
 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 
 
 
 

 

2. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési 

jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét. 
 

3. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 
rendelkezik. 

 
4. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja. 
 

5. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú végzettségű és pedagógus 

szakképzettségű személyt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a 

nevelőtestület egyetértésével – az intézményvezető bízza meg. 
 

6. Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A 

diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az 

intézményvezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói 

jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi. 

 

6.7. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

 

6.7.1. Az iskolavezetés és a nevelőtestület kapcsolattartása 

 
 

 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével 

a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. 
 

2. A kapcsolattartás fórumai: 
 

 az iskolavezetőség ülései,


 a különböző értekezletek,


 megbeszélések.
 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. 

 

3. Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a nevelői szoba hirdetőtáblán elhelyezett, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 
 

4. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 
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 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól.


5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik a vezetőséggel. 

 

6.7.2. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 

 

 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

 
 
 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 

tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 
 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,


 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,


 iskolán kívüli továbbképzések,


 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
 

6.7.3. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

 
 
 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
 

 az intézményvezető
 

o a DÖK-gyűlésen évente legalább egy alkalommal, 
 

o az aulában, folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 
 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. 
 

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

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

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

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőivel, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. 

 

6.7.4. A nevelők és a szülők kapcsolattartása 

 
 
 

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
 

 az intézményvezető
 

o a szülői szervezet vezetőinek ülésén, 
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o az iskolai szülői értekezleten tanévenként egy alkalommal, 

 

o az elhelyezett hirdető táblán keresztül, 
 

o az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül. 
 

 

 az osztályfőnökök:


o az osztályszülői értekezleten tájékoztatják. 
 

2. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

 

 

 a családlátogatások,


 a szülői értekezletek,


 a nyílt tanítási napok,


 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések,


 írásbeli üzenetek az elektronikus naplóban,


3. A szülői értekezletek időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. 
 

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben érintett 

gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, 

nevelőtestületével. 
 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető-

helyettesétől, tagintézmény-vezetőjétől kérhetnek tájékoztatást. 
 

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 

házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

iskola alkalmazottainak) joga van megismernie. 
 

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg előre egyeztetett 

időpontban: 
 

 az iskola honlapján,


 az intézményvezetőnél,


 tagintézmény-vezetőnél.


9. A házirendet az elsős szülőkkel ismertetni kell. 
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7. AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI 
KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 
 
 

1. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola 

intézményvezetőjénél, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken. 
 

2. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő javaslatot tesz az iskola intézményvezetőjénél 

az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. A szakmai programra vonatkozó 

javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható időkeretet, valamint a 

rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti 

el. 
 

3. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai 

sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni. Az 

iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri csoportok) az 

iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni. 
 

4. Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja a tornacsarnokot, valamint sport 

eszközeinek használatát. 

 

8. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ 
KAPCSOLATAI 
 
 

1.  Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola intézményvezetőségének 
állandó 

 
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 
- Az intéznény fenntartója és működtetője: Gyulai Tankerületi Központ - 5700 Gyula Ady Endre 

u. 19. 

 
- A területileg illetékes szakszolgálat: Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi 

Tagintézménye, 5720 Sarkad, Kossuth u 17., Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 5600 
Kiss Ernő u. 3. 

 
 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 
 
 
 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 
 

- Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával. 
 

- A helyi óvodával 
 

- A helyi önkormányzattal 
 

- Az alábbi közművelődési intézményekkel: Könyvtár (Művelődési Ház), Közösségi Ház 
 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, községi civil szervezetekkel 
 

- Az egyházak helyi gyülekezeteivel. 
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3. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve 

rögzíti. 
 

4. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot 

tart fenn a háziorvossal, védőnővel. Segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartásért az intézményvezető-helyettes és a 

tagintézmény-vezető felel. 

5. Amennyiben az intézmény vezetőjének tudomása van arról, hogy tartós gyógykezelés alatt 

álló gyermek van az iskolában, akkor a személyiségi jogok betartása mellett kapcsolatot vesz 

fel a tanuló egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval. 
 

6. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint az eredményesebb ellátása 

érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. 

 

 

9. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 
 
 
 

1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől 

péntekig: Okányban: reggel 7 órától este 20 

óráig tartanak nyitva, 

 

Sarkadkeresztúron: reggel 630 órától este 18 óráig tartanak nyitva. 
 

Az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban 

esetenként kinyitható. 

 

 

2. Szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig a nyitva tartás idején belül reggel 730 óra és délután 16 

óra között, pénteken 730 és 1330 
 

az intézményvezetőnek vagy az intézményvezető-helyettesnek, vagy a tagintézmény-

vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

 
3. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell írásban meghatározni. 

 
4. Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt a vezetők közül senki sem tud az 

iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a munkaközösség-

vezetőt kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 
 

5. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1330 óra között kell 

megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc, 
 

a tízórai szünet 20 perces. 

 
6. Az egyéb foglalkozások munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. 
 

7. Az iskolában reggel fél 8 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend 

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

balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 
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 Az iskolában egyidejűleg 2 vagy 3 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes 

ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre


 tantermek, folyosók, mosdók


 udvar




8. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke 

(távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes vagy tagintézmény-

vezető), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola 

épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az 

intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagozat-vezető adhat engedélyt. 
 

9. Az egyéb foglalkozásokat 14 órától 16 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell 

megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető beleegyezésével lehet. 

 

Ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni 

nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola 

működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések 

megtételére. 

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

8 óra és 16 óra között. 
 
11. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt 

a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai 

ügyeletet hetente 1 napon kell megszervezni. 

 

12. 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 

megfogalmazott előírások betartásáért.



13. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez 

alól csak az intézményvezető adhat felmentést. 
 
14. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

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

helyiségbérlet esetén). 
 
15. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az 

intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
 
16. Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – 

külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, 

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

épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 
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10. AZ EGYÉB (TANÓRÁN KÍVÜLI) FOGLALKOZÁSOK 
 
 

 

Az intézményben  a tanulók  számára  az  alábbi  –  az  iskola  által  szervezett  –  egyéb (tanórán 
kívüli) 

 
rendszeres foglalkozások működnek: 

 

 tanulószoba,


 szakkörök,


 néptánc,


 iskolai sportköri foglalkozások,


 tömegsport foglalkozások,


 felzárkóztató foglalkoztatások,


 egyéni foglalkozások,


 tehetséggondozó foglalkoztatások,


 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások.
 

10.1. Az egyéb foglalkozásra vonatkozó általános szabályok 

 
 

 

1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra 

történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. 
 

2. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

iskola intézményvezetője adhat. 
 

3. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. 
 

4. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 
 

5. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola intézményvezető bízza meg, akik 

munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki 

nem az iskola pedagógusa. 
 

6. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 
 

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

A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a 
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foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és 

vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 

11. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

Az intézményünkben hivatalosan nem működik könyvtár. A régi könyvtári állomány, tartóstankönyvek 

igény szerint a tanulók rendelkezésére állnak, kikölcsönözhető, tanulási időben a kijelölt 

pedagógustól. 

 

 

11.1 A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 

 

 

1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola 

intézményvezetője együttműködik az iskolaorvossal, védőnővel. 
 

2. A megállapodásnak biztosítania kell: 
 

 az iskolaorvoshoz fordulhatunk szükség szerint minden alkalommal, kötelező 
védőoltások





 a védőnő rendszeresen végzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését 

az alábbi területeken:

o  általános szűrővizsgálat: évente 1 alkalommal, 


 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal,


 a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente több alkalommal, legalább 
négyszer


 Fogorvos:

 
o fogászat: évente 1 alkalommal, 

 

 

3. A szűrővizsgálatok idejére a tanulócsoportok mellé az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 
 
 

11.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 
kapcsolatosan 

 

1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit. 
 

2. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 
 

3. A nevelők a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint ügyeleti 

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

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

tanulókkal betartatni. 
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4. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és 

testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat. 

5. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 
 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során 

ismertetni kell: o az iskola környékére vonatkozó közlekedési 

szabályokat,

 
 
 

o a házirend balesetvédelmi előírásait, 
 

o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, természeti katasztrófa stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 

rendjét, 
 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 
 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.


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




6. A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 
 

7. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

elektronikus osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell 

győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 
 

8. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelők 

baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk vagy munkavédelmi szabályzat 

tartalmazza. 
 

9. Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi ellenőrzések 

tanévenkénti időpontját, annak rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény 

munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

11.3. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 
 

 

1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie 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,


 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 
intézményvezetőjének.
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E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt 
venni. 

 

2. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

teheti, 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. 
 

3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola intézményvezetőjének ki kell 

vizsgálnia. 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. 

 

 

11.4. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok 
előírásai alapján 

 
 

 

1. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 
 

2. A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és 

megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a 

munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek 

feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával. 
 

3. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő 

hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza 

az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a 

felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, 

kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet 

észlelt. 
 

4. A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell 
tartani. 

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

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

okokat. 
 

6. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért 

felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény 

miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy 

példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás 

befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a 

fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú 

jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a 

szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell 

őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 
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7. Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – 

azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. 
 

8. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 
 

9. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 
 

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

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben 

életét vesztette),


 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,


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



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

nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),

 
 
 

 

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

károsodását okozza.





10. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. 

 

 

12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 
 
 

 

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

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

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

felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 
 

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


 a tűz,


 a robbantással történő fenyegetés.




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

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

3. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 
 

 az iskola intézményvezetője,



47 
 


 intézményvezető-helyettes,


 tagintézmény-vezető.


4. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 
 az intézmény fenntartóját,


 tűz esetén a tűzoltóságot,


 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,


 személyi sérülés esetén a mentőket.


5. A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket azonnal értesíteni kell, 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a "Kiürítési terv" alapján kell 

elhagyniuk. 
 

6. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

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

más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 
 

7. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 
 

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

 
 
 

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

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell!


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

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

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

helyre történő megérkezéskor meg kell számolnia!

8. Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 
 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,


 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,


 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,


 az elsősegélynyújtás megszervezéséről,


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

stb.) fogadásáról.

9. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola 

intézményvezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 
 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,


 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,


 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),


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


 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
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 az épület kiürítéséről.


10. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

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

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

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

11. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

szombati napokon be kell pótolni. 
 

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

intézményvezetői utasítás tartalmazza. 
 

13. A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézményvezető és a tagintézmény-vezető felelős. 
 

14. Az épületek kiürítését a kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. 

A gyakorlat megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős. 
 

15. A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező 

érvényűek. 
 

16. A menekülési útvonalat az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 
 

 tantermek


 irodák

 

13. A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől 

számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben részesíthető. 
 

2. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 
 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell lefolytatni. 
 

3. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel 

gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a 

sérelmet elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

szülője is egyetért. 
 

4. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az iskola 

intézményvezetője a felelős. 
 

5. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola intézményvezetője tesz 

javaslatot az érdekelt feleknek. 
 

6. Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a 

tanuló ellen fegyelmi eljárást. 
 

7. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola 

intézményvezetője a felelős. 
 

8. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. A 

fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés 
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meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés 

kiszabása. 
 

9. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve az 

iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott 

kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás 

során bizonyítani kell. 
 

10. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói 

jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése 

az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az 

iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

– rendezvényen történt. 
 

11. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és 

súlyosan szegje meg. 
 

 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan 

kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.


 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe 

véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.


12. A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a 

pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a 

fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg. 

 

14. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 
 

1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola intézményvezető-helyettese és a 

tagintézmény-vezető a felelős. 
 

2. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott 

tanévben:  elkészíti az iskolai tankönyvrendelést. 
  

3. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola intézményvezetője által megbízott iskolai dolgozó 

készíti el (tankönyv felelős). A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírásai 

alapján a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. 
 

4. A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget 

az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja. 
 

5. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak 

(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a 

tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző 

években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diák-önkormányzat 

véleményének figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt. 
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15. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT 
IRATOK KEZELÉSE 
 
 

 

1. Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola 

intézményvezetője, végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat 

irattári példánya. 
 

2. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az 

iskola intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, tagintézmény-vezetője vagy 

iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári 

példánya. 
 

3. Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell végezni a 

vírusellenőrzést és vírusirtást. 
 

4. Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra az 

intézmény intézményvezetője jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról 

szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus irat.) 
 

5. Az elektronikus iratokat az iskola irodai számítógépén elektronikus úton meg kell őrizni. Az 

elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 
 

6. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az az 

iskolatitkár a felelős. 

 

 

16. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
FELADATOK 
 

 

16.1. A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai 

 

16.1.1. A hagyományápolás célja 

 
 
 

Az intézményünk hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az 

iskoláink jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösségek minden 

tagjának kötelessége. A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és 

megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát fejleszti hazaszeretetüket mélyiti. 

 
Az intézmények egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet 

formálását, a közös cselekvés örömét szolgálja, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre 

nevelik. 
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16.1.2. Az intézményi szintű ünnepélyek és nemzeti ünnepek: 

 
 

 

Tanévnyitó, Tanévzáró, Ballagás 

 

Március 15., Október 6-a, Október 23-a, a Nemzeti összetartozás napja, Holokauszt 

áldozatainak emléknapja, Nemzeti Összetartozás napja, Diktatúrák áldozatainak 

emléknapjai 

 
Karácsonyi ünnepség 

 
 

 

Az osztályközösségek szintjén tartott rendezvény: 

 

Mikulás 
 
 

 

Tanulmányi versenyek és vetélkedők: 

 

Alsós helyi és kistérségi tanulmányi verseny 

 

Felsős szaktárgyi versenyek és azok felmenő rendszere 

„Kapkodd a lábad!” Járási sportverseny alsó 

tagozatosoknak „Keresztúri Foci Torna” meghívásos 

verseny 

 

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei: 

 

Akadályverseny 
 

Farsang 
 

Gyermeknap 
 

„Bemutatkozik az iskola” műsoros est 
 
 

 

Hagyományos nyári táborok: 

 

Országjáró kirándulások 
 

Erdei iskola 
 
 

 

1. Az iskola jelképek tárolása az aulában és a folyosón történik. 
 

2. Iskolai internetes honlap üzemeltetéséért az intézményvezető-helyettes a felelős. 
 

3. A hagyományápolás külsőségei 
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16.1.3. Kötelező viselet 

 
 
 

Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak ízléses – lehetőleg sötét, az 

alkalomhoz illő – ünneplő ruhában kell megjelenni. 

 
Ünnepi egyenruha lányok és fiúk részére: 

 

–   Sötét alj, fehér felső 
 

 

16.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, 

tanulmányi- és sportversenyekre, stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és 

felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára – a képességeket és rátermettséget 

figyelembe véve – egyenletes teljesítményt adjon. 

 
Az intézmény szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok részvétele kötelező. 

 

 

 

 

16.3. Dohányzás 

 
 

 

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás. 

 

Aki a törvényt nem tartja be, az saját maga felel a törvényszegésért. 
 

 

17. A HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSÜK HASZNÁLATI RENDJE 
 

 

17.1. Az alkalmazottak helységhasználata 

 

Az alkalmazottak az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási munkaidőben 

rendeltetésszerűen használhatják. Ha intézményi alkalmazottak nyitvatartási időn 

túlmenően igénybe kívánják venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetővel kell 

egyeztetni. 

 

17.2. A tanulók helységhasználata 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és 

azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak 
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a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, szaktanárok jelenlétében. A 

szertárosi feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb engedélyezett időpontban 

is lehetnek a szaktanteremben. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás 

keretében tartózkodhat az iskolában. 

 
A szaktermek használati rendje 

 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben – jól látható helyen – külön helyiséghasználati 

rendet kell kifüggeszteni. 

 
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelései eszközeinek másik 

helyiségbe való átvitele a terem felelősének engedélyéhez kötött. A szaktantermek 

felszerelési tárgyainak használata, elektronikus berendezések üzemeltetése, stb. csak a 

használati utasítás betartásával engedélyezett. 

 
Az intézmény berendezését, gépét saját használat céljából kivinni csak írásbeli engedély 

alapján lehet. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről 

elismervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak az intézményvezető és a tagintézmény-

vezető aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az 

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

és iktatni. 

 

 

18. KARBANTARTÁS ÉS KÁRTÉRÍTÉS 

 

A tantermek, szaktantermek, előadók, laboratóriumok, tornacsarnok és más helyiségek 

balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért a 

technikai dolgozó (karbantartó) felel. 

 
Az eszközök, berendezések meghibásodását a terem felelőse köteles a technikai dolgozó 

tudomására hozni a hiba megjelölésével. 

 
Az intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaiban okozott kárt a 

károkozónak meg kell téríteni a kártérítési felelősség meghatározott pontjai alapján. 

 
 

 

19. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 
 
 

az Okányi Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete 
 
 

 

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

előírásainak. 
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2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a 

magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (statisztikai 

adatgyűjtésnél) ez alól az iskola intézményvezetője felmentést adhat, de ebben az esetben 

az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás 

önkéntes. 

 

 

3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény intézményvezetője egy 

személyben felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit 

bízza meg az alábbi pontokban részletezett módon. 

 

 

4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban 

szereplő feladatokkal kapcsolatosan: 
 

a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 
 

 intézményvezető-helyettes,


 tanintézmény-vezető


 iskolatitkár.




b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 
 

 intézményvezető-helyettes,


 tagintézmény-vezető,


 iskolatitkár,


 osztályfőnökök,


 napközis nevelők,


5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélyezett 
esetekben: 

 
a) az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos adatait 

továbbíthatja: 
 

 intézményvezető,


 intézményvezető-helyettes,


 tagintézmény-vezető,


 iskolatitkár,


b) az  alkalmazottak  adatait  a  bíróságnak,  rendőrségnek,  ügyészségnek,  a  
közneveléssel 

 
 
 

összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre 

vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak 

az intézmény intézményvezetője továbbíthatja. 

 

 

6. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja: 
 

 a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a 

közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, iskola-
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egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, 

szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a 

tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő 

részére az intézményvezetője;



 a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, 

a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az intézményvezetője;



 a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, 

a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az iskolatitkár;



 a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, 

a szülő részére az osztályfőnök;



 a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére;


 a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős.






7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi 

anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összeállított 

közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként kialakított 

gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és 

rendszeres ellenőrzéséért az intézményvezető a felelős. 

 

 

8. A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli 

szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek 

kezeléséért az iskolatitkár a felelős. 
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20. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA ÉS 
JÓVÁHAGYÁSA 
 
 
 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ 

napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

 

.................................................... 
 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
 
 
 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó 
......... 
 
napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 
 
 
 
 
 

..................................................... 
 

diákönkormányzat vezetője 
 
A szervezeti és működési szabályzatát szülői szervezet ......... év .................. hó ........ napján tartott 
ülésén 
 
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen SZMSZ 

felülvizsgálata során gyakorolta. 

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 
 
 
 
 
 

..................................................... 
 

szülői munkaközösség elnöke 
 
 
 

Az szervezeti és működési szabályzatot az intézményvezető jóváhagyta. 
 
 
 

Kelt: ………………………., ……..év ……………hónap ……nap 
 
 
 

……………………………………… 
 

intézményvezető 
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21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Az SZMSZ felülvizsgálata 
 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, 

vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, a szülői 

szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A 

SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 
 
 
 
 
 

................................................... 
 

intézményvezető 
 

P.H. 
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MELLÉKLETEK 



59 
 

1. sz. melléklet 

A SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)


 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,


 A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,


 A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,


 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről,


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


 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,


 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,


 229/2012.(VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,


 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 

szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, 
 

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

alkalmazásáról, 
 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

módosításáról,


 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről,


 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról,


 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.


 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet,


 A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet,


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

intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet),


 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról,


 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 
 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet,


 A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.)


OKM rendelet, 


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


 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.
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 2. sz. melléklet 

EGYÉNI MUNKAREND 

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 
tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 
tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az 
egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés 
kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni, 
azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni 
munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi 
követelményeinek teljesítése alól sem. 

A köznevelési intézményekben tanulók esetében 2019. szeptember 1. napjától a 
szülő/gyám kérésére az Oktatási Hivatal engedélyezi az egyéni munkarendet. 

Köznevelési intézménynek minősül: 

a) az általános iskola, 
b) a gimnázium, 
c) a szakgimnázium (kizárólag a művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési képzést 
folytató szakgimnázium), 
d) a szakiskola (mely nem azonos a szakképző intézménnyel), 
e) a készségfejlesztő iskola, 
f) az alapfokú művészeti iskola, 
g) a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, 
h) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény. 

A szakképzésben (a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálya alá eső 
szakképző intézmények) részt vevő tanulók részére az egyéni tanulmányi rendet az iskola 
igazgatója engedélyezheti. 

Szakképző intézménynek minősül: 

a) a technikum és 
b) a szakképző iskola. 

Amennyiben tehát a tanuló szakképzésben vesz rész, kérjük, forduljon közvetlenül az 
intézmény igazgatójához. 

Egyéni munkarendben 

 a tanuló – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – 
mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről 
a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

 a tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és tanév végi 
osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie 
valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint; 

 a sajátos nevelési igényű (SNI) vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók esetében a tanuló neveléséről és oktatásáról, 
felkészítéséről, osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a 
szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

 a tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelés alatt álló tanuló 
felkészítéséről, osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 
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 a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy 
egyéb foglalkozásokon; 

 a tanuló az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a 
tanulószobai foglalkozásokra; 

 az életvitel-szerűen külföldön tartózkodó tanuló a félévi minősítése az igazgató 
döntése alapján mellőzhető; ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. 

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal 
nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a 
tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti 
a tankötelezettségét. 

  

Az egyéni munkarend engedélyezésére irányuló eljárás 

Az egyéni munkarend feltétele az aktív tanulói jogviszony megléte. Az egyéni 
munkarendet arra az iskolára lehet kérni, amelyben a tanuló ténylegesen tanul. 

1. A kérelem benyújtása 

a)       A benyújtás határideje 

A kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet 
benyújtani. Ezt követően csak abban az esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha 
olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló mindennapos iskolába 
járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit. 

b)      A kérelmező 

Az egyéni munkarend iránti kérelmet kiskorú tanuló esetében a szülő/gyám, nagykorú 
tanuló esetében a tanuló saját maga nyújtja be. 

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó 
szülő nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért. 

c)       A kérelem benyújtásának módja, kapcsolattartás 

A kérelmet ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet benyújtani. 

 Az ügyfélkapun előterjesztett kérelmek esetében az Oktatási Hivatal az eljárásban 
meghozott döntéseket kizárólag a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg. 

 A postai úton benyújtott kérelmeket az 

Oktatási Hivatal 
Budapest 
1981 

címre kell elküldeni. 

A kérelmet javasolt ajánlott könyvelt postai küldeményként feladni annak érdekében, 
hogy a levél útját a 
feladó nyomon tudja követni. 
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Postai kapcsolattartás esetén az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket 
kizárólag postai úton 
küldi meg a kérelemben megadott postacímre. 

d)      A kérelem kitöltése és tartalma 

Kérelem kitölthető 

 ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus 
űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapun 
beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót. 

 papíralapon, elektronikus űrlap használatával: az elektronikusan kitöltött, 
kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot postai úton meg kell küldeni azt Oktatási Hivatalnak 
(Oktatási Hivatal, Budapest, 1981). Az elektronikus űrlap kitöltése előtt olvassa el a 
kitöltési útmutatót. 

Kérelem egyéni munkarend engedélyezéséhez 

A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy 
lehetőség szerint használja az elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai 
úton kívánja eljuttatni kérelmét a Hivatalhoz. Kérjük, hogy lehetőség szerint éljen az 
ügyfélkapus benyújtás lehetőségével, így kérelmét gyorsan, biztonságosan és 
kényelmesen juttathatja el a Hivatalhoz! 

Természetesen arra is van lehetőség, hogy kérelmét szabadon megfogalmazva terjessze 
elő (Postacím: Oktatási Hivatal, Budapest, 1981). 

Ebben az esetben a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 a tanuló azonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja lánykori neve, oktatási 
azonosító, lakcím, tartózkodási hely (ha eltér a lakcímtől) 

 a tanuló melyik évfolyamon tanul 
 a kérelmező (kiskorú tanuló esetén a szülő(k), nagykorú tanuló esetén a tanuló) 

adatai: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám 
 a tanuló iskolája: iskola neve, OM azonosítója, címe 
 az egyéni munkarend kérelmezett időtartama 
 indokolás: A tanuló milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja az egyéni 

munkarendet? A tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése 
szempontjából miért lenne előnyös számára az egyéni munkarend? 

 büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a kérelmező szülő a 
kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem 
szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti 
jogot csak a kérelmező gyakorolja 

 büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a tanuló a kérelemben 
rögzített időszakban életvitelszerűen külföldön tartózkodik, és külföldön teljesíti 
tankötelezettségét (ezt a nyilatkozatot értelemszerűen csak abban az esetben kell 
megtenni, ha a tanuló külföldön él, illetve külföldön teljesíti tankötelezettségét) 

 dátum, aláírás 

e)      A kérelem mellékletei 

A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, azonban bizonyos esetekben egyéni 
munkarend kizárólag az azt megalapozó dokumentum alapján engedélyezhető. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/egyeni_tanuloi_munkarend/Egyeni_munkarend_Kerelem_kitoltesi_utmutato_ugyfelkapus_benyujtas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/egyeni_tanuloi_munkarend/Egyeni_munkarend_Kerelem_kitoltesi_utmutato_postai_benyujtas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/egyeni_tanuloi_munkarend/Egyeni_munkarend_Kerelem_kitoltesi_utmutato_postai_benyujtas.pdf
https://ohtan.oh.gov.hu/
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 Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló és beilleszkedési, magatartási, tanulási 
nehézségekkel küzdő (BTMN) tanuló esetében: 

A nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó Pedagógiai 
Szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény, mely szerint a sajátos nevelési igényű / 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló egyéni munkarendben 
folytathatja tanulmányait. 

 Tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelésben részesülő tanuló 
esetében: 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § szerinti 
általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg 
szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény, mely szerint a tanuló tartós 
gyógykezelésben részesül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem 
tudja teljesíteni, egyéni munkarend keretében folytatja tanulmányait. 

 Versenysportolói tevékenység esetében: 

Sportegyesületi igazolás, mely tartalmazza a sportoló időbeosztását (edzések, versenyek 
időpontja, gyakorisága) 

 Az egyéni munkarend indokoltságát alátámasztó bármilyen egyéb dokumentum is 
csatolható. 

 Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést 
csatolni kell a kérelemhez. 

 Amennyiben a szülő/gyám helyett más személy nyújtja be a kérelmet, a kérelemhez 
csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást. 

f)        Nyilatkozatok 

Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy 

-          az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja, 

-          az egyéni munkarendre vonatkozó tájékoztatót megismerte, 

-          a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, 

-          a gyermek felügyeleti jogát gyakorló másik szülő egyetértésével vagy a felügyeleti 
jogot egyedül gyakorló szülőként nyújtja be a kérelmet. 

  

-          Amennyiben az egyéni munkarend iránti kérelmet a kérelmező arra alapozva 
nyújtja be, hogy a tanuló életvitel-szerűen külföldön tartózkodik, nem szükséges ezt 
bizonyító dokumentumokat csatolni a kérelemhez abban az esetben, ha a kérelmező a 
külföldi tartózkodással, illetve a tankötelezettség külföldi teljesítésével kapcsolatban 
nyilatkozatot tesz. 

A nyilatkozatokat az elektronikus űrlap tartalmazza. 

2. Az eljárás ügyintézési határideje 
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a)       Amennyiben a kérelem és a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a tényállás 
tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 8 napon belül (postai kapcsolattartás 
esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus 
tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést. 

b)      Amennyiben egyéb dokumentumok, adatok beszerzésére van szükség a döntés 
meghozatalához, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 60 napon belül (postai 
kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelemező 
ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést. 

3. Az eljárásra vonatkozó jogszabályok 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 
 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rendelet 
 
 
 
 
 

 

2. A tanórai felmentéssel nem járó eltérő szabály 
 
Az Nkt. értelmében, egyéni előrehaladású nevelés és oktatás: a sajátos nevelési igényű tanuló számára 

engedélyezhető, a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást biztosító nevelési-

oktatási forma. 
 
A Vhr. tartalmazza ennek részletezését, mely szerint a sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján a köznevelési intézmény vezetője a tanuló egyéni adottságához, 

fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez. Az engedélyben meg kell 

határozni, melyik tárgyból melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak a tanulmányi 

követelményeket teljesítenie. Az egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különböző 

évfolyamokig, de legkésőbb — az e bekezdésben foglalt kivétellel — a negyedik évfolyam végéig tarthat. A 

súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló esetében az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás a fejlesztő 

nevelés-oktatás teljes időtartamára engedélyezhető. 
 
Az EMMI kérésnek megfelelően kérem, hogy az egységes joggyakorlat elősegítése érdekében a fentiek 

alapján szíveskedjen eljárni, illetve szíveskedjék a szükséges intézkedéseket megtenni az esetleges 

jogsértő gyakorlatok megszüntetése érdekében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2013-121-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2012-229-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2012-229-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2012-20-20-5H
https://njt.hu/jogszabaly/2012-20-20-5H
https://njt.hu/jogszabaly/2013-15-20-5H
https://njt.hu/jogszabaly/2013-15-20-5H
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3. sz. melléklet 

Záró rendelkezések 

 

A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzata szerint kell 

eljárni. Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti 

felépítésében, feladatrendszerében alapvető változások következnek be. 
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4. sz. melléklet 

KÖNYVTÁRI ÉS TARTÓS TANKÖNYVEK SZABÁLYZATA 

 

A diákok a tanév befejezése előtt kötelesek a tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv működési szabályzatában 

meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. 

rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 
 
A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig vehetik 

igénybe. 
 
A tankönyvek nyilvántartása 
 
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges tankönyveket. 
 
Ezek tartós tankönyvként kezelendők. 
 
Kártérítés 
 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., 

továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható a 

tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a tanulmányai végéig használható állapotban legyen. 
 
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a 

kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának 

megtéríteni. 
 
Ennek lehetőségei: 
 

 ugyanolyan könyv beszerzése,


 anyagi kártérítés.
 
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben az 

intézményvezető szava döntő. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél 

indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell 

kifizetnie: 
 

 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át,


 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át,


 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át.
 
A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, 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 (kötelező olvasmányok, 

feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 
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5. sz. melléklet 

BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 
 
 

I. Az intézmény bélyegzői 
 
a) körbélyegző 
 
(a bélyegző lenyomata) 
 
Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az intézményvezető vagy a 

helyettesítésével megbízott intézményvezető-helyettes aláírásával érvényes. 
 
Használatára jogosultak: 
 

 intézményvezető


 intézményvezető-helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén


 iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő esetekben
 
Őrzési hely: az intézmény titkársága. 
 
Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 
 
b) fejbélyegző 
 
(a bélyegző lenyomata) 
 
Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 
 
Használatára jogosultak: 
 

 az intézményvezető


 az iskolatitkár
 
Őrzési hely: az intézmény titkársága. 
 
Az őrzéssel megbízott személy: ………………………………….. iskolatitkár. 
 
II. A bélyegzők kezelésének szabályai 
 
A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola intézményvezetője dönt. 
 
A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell tartani. Felelős az 

iskolatitkár. 
 
A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, adatváltozás vagy egyéb ok 

miatt tovább nem használható. 
 
A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett vagy eltulajdonították. Amennyiben a pótlás 

után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell. 
 
A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt fizikailag használatra 

alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet az iskolatitkár 

és a jelenlévő tanú ír alá. 
 
Dátum: ………………………………………. 
 

intézményvezető 
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6. sz. melléklet 

A TORNACSARNOK TEREMHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 
 
 

 

1. Utcai cipővel a terembe lépni tilos! 
 

2. Dohányzás és nyílt láng használata tilos! 
 

3. Tilos a tornacsarnok területére szeszesitalt bevinni! 
 

4. A tornacsarnokot az iskola intézményvezetőjétól kell bérelni. 
 

5. Bérleti díjakat az iskola irodájában az iskolatitkárnak kérjük befizetni. 
 

6. A tornacsarnokot bérlők az ügyeletes által kiadott sporteszköz és felszerelési tárgy rendeltetésszerű 

használatára jogosultak. Kötelesek azonban a használt eszközöket eredeti helyükre visszajuttatni. 

7. A berendezési és használati tárgyakat, falakat rongálni, szennyezni tilos! 
 

8. Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! 
 

9. A teremből a tornacsarnok tulajdonát képező sporteszközöket vagy felszerelési tárgyakat kivinni, 

illetve kivitetni tilos. 
 

10. Az esetleges testi sérülésekért az iskola felelősséget nem vállal. 
 

11. A fenti tilalmak megszegése esetén a rendbontókat a tornacsarnok területéről el kell távolítani, illetve 

incidens esetén a rendőri szerv segítségét kérni. 
 

12. Kérjük, hogy mindenki sportszerűen viselkedjen, ne akadályozza meg a többség szórakozását. 
 

 

Okány, 2021. szeptember 1. 
 
 

 

…………………………………….. 
 

intézményvezető 
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BELSŐ SZABÁLYZAT 
 
 
 

 

AZ OKÁNY ISKOLA 2014. ÉV SZEPTEMBERÉTŐL VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEIRŐL 
 
 
 

(A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. számú melléklete) 
 
 
 
 
 

Terembérleti díjak sportolási célú igénybevétel esetén: 
 
 
 

a./ 10 fő alatti létszám esetén: 2600 Ft/óra 
 

b./ 10 fő és feletti csoportos díj: 3600 Ft/óra 
 

c./ Ingyenes – korlátozott használat 
 

- Községi Sportkör edzések esetén: heti 6 óra 

 
d./ Civilszervezetek és a Református Egyház évi 10 óra ingyenes kedvezmény – továbbiakban 2600 Ft/óra 
 
 

 

A bérleti díjak befizetése a Gyulai Tankerület által kiállított számla ellenében az iskola irodájában történik. 
 
 
 

Okány, 2021. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 

 

Kincses Imréné 
 

intézményvezető 
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7. sz. melléklet 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

A panaszkezelési rend az iskolában 
 

 

 Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog illeti meg.


 Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola köteles illetve jogosult 

intézkedésre.


 A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket az intézmény általános intézményvezető-

helyettes köteles megvizsgálni.


 Jogossága esetén köteles az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény 

vezetőjénél, irányító testületénél intézkedést kezdeményezni.


 A „Panaszkezelési szabályzat”-ról az iskolába lépéskor a házirenddel együtt minden tanulót, 

szüleiket, és minden új dolgozót tájékoztatni kell.



1. A panaszkezelés lépcsőfokai 
 

1. Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát, vagy az osztályfőnökhöz fordul, 
 

2. Az osztályfőnök kezeli a problémát, vagy az általános intézményvezető-helyetteshez fordul, 
 

3. Az általános intézményvezető-helyettes kezeli a problémát, vagy az intézményvezetőhöz fordul, 
 

4. A panasztevő közvetlenül az intézményvezetőhöz fordul. 
 

 

2. Formális panaszkezelési eljárás 
 
A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik: 
 

 személyesen


 telefonon (06-66-488-105)


 írásban (5534 Okány, Kossuth u. 5-9.)


 elektronikusan (okanyiskola@gmail.com)


 a partneri elégedettségi mérésre szolgáló kérdőíveken
 
A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – az osztályfőnök, vagy az általános intézményvezető-

helyettes hatáskörébe tartozik. 

 

3. Panaszkezelés tanuló esetében 
 

 A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul.


 Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem 

jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.


 Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul.


 Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt 

azonnal az intézményvezető felé.

 

 Az intézményvezető 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal.


 Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és elfogadják 

az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.
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 Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek 

közösen értékelik a beválást.


 Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé.


 Az iskola intézményvezetője a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja a panaszt, 

közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.


 A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek.


 A folyamat gazdája az intézményvezető-helyettes, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés 

folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és 

elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.



4. Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére 
 

 A panaszkezelési eljárás célja, hogy az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen 

felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani, 

megoldani.


 Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse annak a 

területnek, ahol a probléma felmerült.


 A felelős megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor a 

felelős tisztázza az ügyet a panaszossal.


 Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 munkanapon belül egyeztet a panaszossal.


 Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadja az 

abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult. Amennyiben a panasz 

megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos és a 

felelős a beválást.


 Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az intézményvezető 

közreműködésével, akkor az intézményvezető a fenntartó felé jelez.


 15 munkanapon belül az iskola intézményvezetője a fenntartó képviselőjének bevonásával 

megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére — írásban is.


 Ezután, a fenntartó képviselője, az intézményvezető egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást 

írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik a 

beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik az érintettek.


 Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már csak oda 

fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.


 A folyamat gazdája az általános intézményvezető-helyettes, aki tanév végén ellenőrzi a 

panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az 

adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.

 

5. Dokumentációs előírások 
 
A panaszokról az általános intézményvezető-helyettes „Panaszkezelési nyilvántartás”-t köteles vezetni, 

melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: 
 

1. A panasz tételének időpontja 
 

2. A panasztevő neve 
 

3. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum) 
 

4. A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása 
 

5. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye 
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6. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye 
 

7. Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve 
 

8. A panasztevő tájékoztatásának időpontja 
 

9. Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma 
 

10. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, 

illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el. 
 

11. Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként feljegyzés 

a további teendő(k)ről. 
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6. Panaszkezelési Nyilvántartó Lap  
 
 
 

 Panaszkezelési Nyilvántartó Lap 
   

Panasztétel időpontja:  Panasztevő neve: 

   

Panasz leírása:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 neve: Kivizsgálás módja: 

Panasz fogadó   

 beosztása: Kivizsgálás eredménye: 

   
 

Szükséges intézkedés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Végrehajtásért felelős neve: Panasztevő tájékoztatásának időpontja: 
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8. sz.melléklet 

Kompetencia-  és teljesítményalapú értékelési rendszer pedagógusoknak 

 
Intézmény neve: ……………………………………………………………………… 

Pedagógus neve: ……………………………………………………………………... 

Értékelés ideje:……………………………………………………………………... 

Értékelés eredménye:………………………………………………………………. 

 

A pedagógusok értékelő lapja 
 
 

 
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 
Szempont Megnyilvánulás  Értékelés 

Az intézményi 
szabályzatok előírásainak 
követése 

Az iskola tanulmányi és munkarendjét megtartja. 
(Mutató:óralátogatások, vezetői ellenőrzések 
tapasztalatai) 

0   1   2   3 

A tanulócsoporthoz illeszkedő és a tanítási 
helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 
módszereket alkalmaz. 
 (Mutató: vezetői ellenőrzések tapasztalatai) 

0   1   2   3 

Az alkalmazott pedagógiai módszerei és 
taneszközei a kompetenciafejlesztést 
támogatják. (Mutató: óralátogatások, vezetői 
ellenőrzések, dokumentumelemzés) 

0   1   2   3 

A digitális taneszközök, digitális tananyagok  
megjelennek az eszköztárában. 
(Mutató: óralátogatások, vezetői ellenőrzések, 
dokumentumelemzés) 

0   1   2   3 

Ismeri az intézmény pedagógiai programjának a 
saját szakterületére vonatkozó főbb tartalmait. 
(Mutató: óralátogatások, vezetői ellenőrzések, 
dokumentumelemzés) 

0   1   2   3 

Az ügyeleti feladatokat megfelelően ellátja. 0   1   2   3 

Az iskola házirendjében, szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltakat betartja. 

0   1   2   3 

Tanítványainak fejlődnek a teszten mért 
eredményei.  
(Mutató: iskolai belső mérések eredményei: 
bemeneti és kimeneti mérések, diagnosztizáló és 
összegző értékelés eredményei)  

0   1   2   3 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 
kapcsolódó önreflexiók 
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A nevelő-oktató munka 
tervezése, szervezése, 
eredményessége 
 

A NAT, a Kerettanterv, a Helyi tanterv és az 
iskolai munkaterv alapján elkészíti a tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások éves tervét, felkészül 
a tanítási órákra és tanórán kívüli egyéb 
foglalkozásokra. 

0   1   2   3 

A rábízott tanulókat a pedagógiai programban 
megfogalmazott alapelvek szerint neveli, 
fejlődésüket figyelemmel kíséri és elősegíti 
személyiségük harmonikus fejlődését. 
 (Mutató: látogatási feljegyzések, vezetői 
ellenőrzések) 

0   1   2   3 

A tanítványait a helyes és kulturált magatartásra, 
magyar beszédre és írásra neveli. 
(Mutató: látogatási feljegyzések, vezetői 
ellenőrzések) 

0   1   2   3 

Munkáját tervszerűen végzi, központilag vagy 
önállóan készített tanmenet, óraterv,  
foglalkozási terv alapján dolgozik (Mutató: 
vezetői ellenőrzések, dokumentumelemzés) 

0   1   2   3 

Terveiben szerepet kap a tanulók motiválása, 
motivációjuk fejlesztése. (Mutató: vezetői 
ellenőrzések, dokumentumelemzés) 

0   1   2   3 

Pedagógiai terveiben szerepet kap a tanulók 
tevékenysége, a szociális tanulásban rejlő 
lehetőség. (Mutató: vezetői ellenőrzések, 
dokumentumelemzés) 

0   1   2   3 

A pedagógiai 
tevékenységhez 
kapcsolódó 
adminisztratív, ügyviteli 
tevékenység 

Az e-naplót /KRETA/ naprakészen vezeti. 0   1   2   3 

A statisztikát időben és megfelelő minőségben 
készíti el. 

0   1   2   3 

A terveket, tanmeneteket, beszámolókat időben 
és minőségben megfelelően készíti el. (Mutató: 
vezetői ellenőrzések, dokumentumelemzés) 

0   1   2   3 

 

3. A tanulás támogatása 
 

Tanulásszervezési 
eljárások, motiváció 

Tudatosan, az adott helyzetnek megfelelően 
választja meg és alkalmazza a különböző 
tanulásszervezési eljárásokat. (Mutató: vezetői 
ellenőrzések) 

0   1   2   3 

A tanulást támogató környezetet teremt. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik 
felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

Fejleszti a tanulók tanulási képességeit, a 
hibázásaikat a tanulási folyamat részének tekinti, 
megértést elősegítő módon reagál rájuk. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 
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A tanulók digitális 
kompetenciájának 
fejlesztése 

Feladatának tartja a tanulók kíváncsiságának 
felébresztését az IKT eszközök iránt életkori 
sajátosságoknak megfelelően. 
Kialakítja tanulóiban az önálló ismeretszerzés 
igényét. (Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

 

4. A tanulók személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 

A tanulók egyéni 
képességeinek fejlesztése, 
értékelése 

Munkájában a nevelést és az oktatást egységben 
szemléli és kezeli. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

A tanulók egyéni fejlődésének figyelembe 
vételével alkalmazza a különböző 
tanulásszervezési eljárásokat. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

Igyekszik feltárni az elért eredmények vagy 
kudarcok okait. Reálisan és szakszerűen elemzi 
és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 
bánásmód megvalósulását. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

A lemaradó tanulóknak külön segít a 
felzárkóztatásban. 
 (Mutató: Beszámolók) 

0   1   2   3 

A tehetséges tanulókkal külön is foglalkozik. 
(Mutató: Beszámolók) 

0   1   2   3 

Felismeri a tanulók tanulási problémáit, segíti 
azok megoldását, szükség esetén más 
szakembertől segítséget kér. 

0   1   2   3 

 
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 
integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

Közösségfejlesztése 
tudatos 

Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére 
neveli. (Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a 
tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve 
társadalmi hátteréből adódó sajátosságait. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat 
felismeri, helyesen értelmezi és hatékonyan 
kezeli. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések, Beszámolók) 

0   1   2   3 

Aktívan részt vesz a Pedagógiai programban 
meghatározott közösségfejlesztő folyamatokban. 

0   1   2   3 
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(Mutató: vezetői ellenőrzések, Beszámolók) 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése 

 

A pedagógiai folyamatok 
és a tanulók 
személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, 
elemzése 

Céljainak megfelelően változatosan és nagy 
biztonsággal választja meg a különböző 
értékelési módszereket és eszközöket. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések, Beszámolók) 

0   1   2   3 

A tanulók életkorához és a didaktikai 
feladatokhoz illeszkedő ellenőrzési és értékelési 
rendszert alkalmaz. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

Visszajelzései, értékelései világosak, 
egyértelműek, tárgyilagosak. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformákat és 
módszerek alkalmazására törekszik, amelyek 
elősegítik a tanulók önértékelési képességének 
kialakulását, fejlesztését. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

Az írásbeli dolgozatokat, témazárókat legkésőbb 
10 napon belül kijavítja, javíttatja. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések) 

0   1   2   3 

A felmérő dolgozatok megírását előre jelzi a 
tanulóknak. A kötelező írásbeli házi feladatokat 
ellenőrzi, javítja és javíttatja. 
 

0   1   2   3 

A tanulók munkáját folyamatosan ellenőrzi és 
értékeli, az osztályzatokat az e-naplóba beírja. 
Havonta legalább egy érdemjegyet ad a 
tanulóknak. 
(Mutató: vezetői ellenőrzések, e-napló) 
 

0   1   2   3 

7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság 
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz 
kapcsolódó attitűdök átadásának módja 

 
 

Átadja tanítványainak a 
környezettudatos 
szemléletmódot 

Kihasználja az intézményben a fenntarthatóságra 
nevelés pedagógiai lehetőségeit. 

0   1   2   3 

Lehetővé teszi tanulói számára, hogy 
cselekedeteikkel hozzájáruljanak a 
fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a 
jövő rajtuk is múlik. 

0   1   2   3 

Részt vesz a fenntarthatósághoz kapcsolódó 
intézményi projektekben, bekapcsolódik az 
intézmény ÖKOISKOLA programjaiba. 

0   1   2   3 
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8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 
 

Részt vétel a 
nevelőtestület és a 
munkaközösség 
munkájában 

A nevelőtestületi döntések előkészítésében  részt 
vesz. 

0   1   2   3 

A nevelőtestületi döntésekben részt vesz. 0   1   2   3 

A munkaközösségi munkában aktívan részt vesz. 0   1   2   3 

Részt vétel az intézmény 
kulturális, sport és 
szabadidős 
tevékenységének 
megszervezésében, 
lebonyolításában 

Fő szervezőként vesz részt. 
(Mutató: Hány alkalommal vett részt?) 

0   1   2   3 

Segítőként vesz részt. 
(Mutató: Hány alkalommal vett részt?) 

0   1   2   3 

A rendezvényeken részt vesz. 
(Mutató: Hány alkalommal volt jelen?) 

0   1   2   3 

Közreműködés az 
intézményi 
dokumentumok 
elkészítésében 

Felelősként részt vesz az intézményi 
dokumentumok elkészítésében. 
(Mutató: Mely dokumentum(ok)? Hány 
alkalommal?) 

0   1   2   3 

Csoporttagként vesz részt az intézményi 
dokumentumok elkészítésében. 
(Mutató: Mely dokumentum(ok)? Hány 
alkalommal?) 

0   1   2   3 

Elfogadóként vesz részt a dokumentumok 
elkészítésében. 

0   1   2   3 

Javaslatok, innovációk 
kidolgozása, pályázatok 
elkészítésében, 
megvalósításában való 
részt vétel 

Fő kezdeményezőként, kidolgozóként vesz részt. 
(Mutató: Hány alkalommal vett részt?) 

0   1   2   3 

Segítőként vesz részt a kidolgozásban és 
megvalósításban. (Mutató: Hány alkalommal 
működött közre?) 

0   1   2   3 

A megvalósításban képviselteti magát. 
(Mutató: Hány alkalommal volt jelen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 

0   1   2   3 

 
9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Képzés, önképzés Pedagógiai munkájának magas színvonalon való 
végzéséhez felhasználja az önképzés és a 
szervezett továbbképzés tapasztalatait, a 
szakfolyóiratokat, szemléltető eszközöket, a 
digitális technikát. (Mutató: Milyen 
továbbképzésen és hány alkalommal vett részt, 
önképzés tapasztalatainak felhasználása a 
foglalkozásokon a vezetői ellenőrzés alapján) 

0   1   2   3 
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Együttműködés a 
kollegákkal, szülőkkel 
 

Együttműködik a nevelőtestület tagjaival, 
pedagógus társaival szemben kritikus, őszinte és 
tapintatos. Hangnemében tükröződik társainak 
tisztelete. 

0   1   2   3 

Kezdeményezi az együttműködést. 0   1   2   3 

 Nyitott mások együttműködési 
kezdeményezéseire. 

0   1   2   3 

Tanácsot kér kollégáitól szakmai problémái 
megoldásához. 

0   1   2   3 

Javaslatot ad kollegáinak, ha azok kérik. 0   1   2   3 

Szülői értekezleteket megtartja..  0   1   2   3 

Az e-naplóban tájékoztatja a szülőket gyermekük 
magatartásáról, tanulmányi helyzetéről. 

0   1   2   3 

A partnerek elvárásainak 
való megfelelés 
betartása 

Részt vesz együttműködések, partnerségi 
kapcsolatok kiépítésében, megvalósításában a 
pedagógiai programunkban meghatározott 
partnerekkel. 
Mutató: Feljegyzések, beszámolók) 

0   1   2   3 

 
 

 

Osztályfőnöki munka 

 

 

Igyekszik minél hamarabb megismerni a tanuló 
személyiségét, a tanulói tevékenység különböző 
formáiban (tanítási órák előtt, óralátogatások 
alkalmával) 

0   1   2   3 

Segíti a tanulók pályaválasztását. 0   1   2   3 

A tanulók nevelése érdekében együttműködik az 
osztályban tanító tanárokkal, információt kér és 
ad. 

0   1   2   3 

Együttműködik a napközis nevelővel. 0   1   2   3 

Elvégzi az ügyviteli teendőket (e-napló vezetése, 
anyakönyv, bizonyítvány, tanulók 
tankötelezettségével, jutalmazásával, 
büntetésével kapcsolatos teendők stb.) 

0   1   2   3 

Segíti osztályához, csoportjához kapcsolódó 
helyiségek ízléses dekorálását. 

0   1   2   3 

A tanulók és szüleik igénye szerint 
osztály(csoport)rendezvényeket, kirándulásokat 
szervez, azok lebonyolítását irányítja és elvégzi. 

0   1   2   3 

Osztályát(csoportját) érintő versenyekre, 
vetélkedőre felkészíti tanulóit, részt vesz azokon 
a tanulókkal együtt. 

0   1   2   3 

Szóban és írásban tartja a kapcsolatot a 
szülőkkel. Szülői értekezleteket, fogadóórákat 
tart az iskolai munkatervben meghatározott 
időpontokban. 

0   1   2   3 

Hospitál a csoport tanítási óráin. 0   1   2   3 

Tervet készít a feladatok megvalósítására. 0   1   2   3 

Diákönkormányzat 
segítése 

A diákönkormányzat működését koordinálja, 
segíti a diákönkormányzat és a vezetés közötti 
kapcsolattatást, információáramlást.  

0   1   2   3 
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Szakköri munka 
 

Ellátja a szakkör vezetésével kapcsolatos 
ügyviteli feladatokat.  

0   1   2   3 

Irányítása alatt működő szakkör eredményesen 
működik, a tanulók sikereket érnek el 
versenyeken, programokon, szemléken stb.  

0   1   2   3 

Önértékeléssel 
kapcsolatos feladatok 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos 
feladatok éves tervezését elvégzi.  

0   1   2   3 

Ellenőrzi az önértékelés elkészítését, feltöltését. 0   1   2   3 

Elvégzi a minőségirányítási munka éves 
értékelését.  

0   1   2   3 

Koordinálja az önértékelési csoport munkáját.  
 

0   1   2   3 

Munkaközösség-vezetői 
feladatok 

Ellátja az ügyviteli feladatokat, a feladatok 
elosztását.  

0   1   2   3 

Aktívan részt vesz az intézményi dokumentumok 
elkészítésében. 

0   1   2   3 

Segíti az iskolavezetés munkáját. 0   1   2   3 

Közreműködik a feladatok végrehajtásában. 0   1   2   3 

Ellátja a koordinációs feladatokat a 
munkaközösség és a vezetés között. 

0   1   2   3 

Részt vesz a szakmai munka ellenőrzésében. 0   1   2   3 

Tartja kapcsolat az iskolai munkaközösséggel. 0   1   2   3 

A munkaközösség tagjaival együtt éves 
munkatervet készít. 

0   1   2   3 

Az éves munkatervben foglaltakat megvalósítja a 
munkaközösség tagjaival, erről beszámolót 
készít. 

0   1   2   3 

Napközis nevelői 
feladatok 

Segíti a gyermekek tanulmányi munkáját. 0   1   2   3 

Kialakított egy bizonyos napirendet a csoportban 0   1   2   3 

Megvalósul a mindennapos testmozgás, ill. 
tartózkodnak a friss levegőn. 

0   1   2   3 

Hozzájárul a gyermekek kultúrált étkezési 
szokásainak kialakításához.  

0   1   2   3 

Napközis fal folyamatos dekorálását végzi.  0   1   2   3 

Fogadóórát tart. 0   1   2   3 

Hospitál a csoport tanítási óráin.  0   1   2   3 

A napközis foglakozási tervben foglaltak szerint 
ellenőrzi a gyermekek házi feladatait.  

0   1   2   3 

 

A teljesítményértékelés eredménye 

A teljesítményértékelés eredményét, mely a maximálisan adható pontszámnak a ténylegesen 

adott pontszámhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint határozzuk meg: 

 

100% =  Átlagon felüli bér 
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75% =  Átlag bér (amit a költségvetés biztosít mindenki számára) 

 50% = Átlagnál kevesebb bér 

 30% = Csak a törvényben előírt minimumot kapja 

A szempontrendszer alapján minden év június 30-ig az intézményvezető, az intézményvezető-

helyettes és a tagintézmény vezető differenciálja a béreket az előírásoknak megfelelően szükséges 

egyeztetésekkel. 

 

Dátum: ______________________________ 

 

 

______________________________  ______________________________ 

    Értékelést végző személy      dolgozó 
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9. sz. melléklet 

Munkaköri leírás minták 

 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ 

Munkaköri leírás 
 
 
 

A székhelyi iskolában az általános irányítói feladatokon túlmenően segíti az intézményvezetőt a nevelő-

oktató munka irányításában. 

 

 

1. Pedagógiai irányító feladatok: 
 
 
 

• megvalósítja a tagintézmény területén is a székhelyi iskola pedagógiai programját; 
 

• felelős az éves munkaterv feladatainak végrehajtásáért; 
 

• segíti, szervezi, ellenőrzi a tagintézményben dolgozók munkáját; 
 

• gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak heti óra-beosztásáról; 
 

• a vezetők közösen áttekintik az órabeosztást, biztosítják az ellátatlanul maradt feladatok 

végrehajtását; 
 

• a pedagógusok munkaidő beosztását (személyre szóló feladatmegosztását) elkészíti, és azt a 

helyben szokásos módon közzé teszi; 
 

• elkészíti a tantárgyfelosztást, és az osztálybeosztást; 
 

• elkészíti az órarendet, összeállítja az ügyeleti beosztást; 
 

• az intézményvezetővel egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat, a tanórán 

kívüli foglalkozásokat, szülői értekezleteket, összefogja a munkaközösséget; 
 

• szakmai, pedagógiai tanácsokkal segíti a kevés gyakorlattal rendelkező tanárokat, pályakezdőket, 

gyakornokokat; 
 

• javaslatot tesz a pedagógiai továbbképzésre, illetve szakirányú képzésre; 
 

• aktívan részt vesz az iskola életét érintő értekezleteken, megbeszéléseken 
 

• évente felülvizsgálja az alapdokumentumokat, javaslatot tesz a módosításra 
 
 
 

2. Ügyviteli feladatok: 
 
 
 

• gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről, vezeti a helyettesítési e-naplót; 
 

• jóváhagyja a pedagógusok tanmenetét, foglalkozási tervét; 
 

• ellenőrzi a tanárok órarendjét; 
 

• megszervezi az ügyeleti rendet; 
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• gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről (e-naplók, 

anyakönyvek, szakvélemények stb.). 
 
• elkészíti a tagintézményre vonatkozó statisztikákat; 
 
• az intézményvezetővel való megállapodás szerint nyári ügyeletet tart a tagintézményben 
 
• különös gondossággal végzi és ellenőrzi az adminisztrációs munkát, ellenőrzés során az esetleges 

hiányosságokért felelősséggel tartozik 

 

 

3. Egyéb feladatok (tagiskolára vonatkoztatva): 
 
 
 

• a munkaközösség-vezetők irányítása; 
 
• az egészségnevelési feladatok megoldásának segítése; 
 
• tanulmányi versenyek ügyeinek intézése; 
 
• az általános rend, fegyelem ellenőrzése, az iskolai munka zavartalanságának biztosítása (SZMSZ 

előírásainak megtartása); 
 
• helyettesítés ellenőrzése, adminisztrációs feladatok végzése; 
 
• az intézmény vagyoni védelme (takarékosság); 
 
• leltározás (eszközök tárolása, nyilvántartása); 
 
• eszközök javítására, pótlására javaslattétel az intézményvezetőnek; 
 
• az iskolai épület, udvar állagának figyelemmel kisérése; 
 
• az iskolai takarítók munkájának ellenőrzése; 
 
• az elvégzett munkáról, minden lényeges ügyről, eseményről, tapasztalatairól az intézés módjáról 

rendszeresen tájékoztatja az igazgatót; 
 
• a fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza. 
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INTÉZMÉNYVEZETŐ- HELYETTES 

 
Munkaköri leírás 

 
 
 

A székhelyi iskolában az általános irányítói feladatokon túlmenően segíti az intézményvezetőt a nevelő-

oktató munka irányításában. 

 

 

1. Pedagógiai irányító feladatok: 
 
 
 

• megvalósítja az intézmény területén az iskola pedagógiai programját; 
 

• felelős az éves munkaterv feladatainak végrehajtásáért; 
 

• segíti, szervezi, ellenőrzi az intézményben dolgozók munkáját; 
 

• gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak heti óra-beosztásáról; 
 

• a vezetők közösen áttekintik az órabeosztást, biztosítják az ellátatlanul maradt feladatok 

végrehajtását; 
 

• a pedagógusok munkaidő beosztását (személyre szóló feladatmegosztását) elkészíti, és azt a 

helyben szokásos módon közzé teszi; 
 

• elkészíti a tantárgyfelosztást, és az osztálybeosztást; 
 

• elkészíti az órarendet, összeállítja az ügyeleti beosztást; 
 

• az intézményvezetővel egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat, a tanórán 

kívüli foglalkozásokat, szülői értekezleteket, összefogja a munkaközösséget; 
 

• szakmai, pedagógiai tanácsokkal segíti a kevés gyakorlattal rendelkező tanárokat, pályakezdőket, 

gyakornokokat; 
 

• javaslatot tesz a pedagógiai továbbképzésre, illetve szakirányú képzésre; 
 

• aktívan részt vesz az iskola életét érintő értekezleteken, megbeszéléseken 
 

• évente felülvizsgálja az alapdokumentumokat, javaslatot tesz a módosításra 
 
 
 

2. Ügyviteli feladatok: 
 
 
 

• gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről, vezeti a helyettesítési e-naplót; 
 

• jóváhagyja a pedagógusok tanmenetét, foglalkozási tervét; 
 

• ellenőrzi a tanárok órarendjét; 
 

• megszervezi az ügyeleti rendet; 
 

• gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről (e-naplók, 

anyakönyvek, szakvélemények stb.). 
 

• elkészíti az intézményre vonatkozó statisztikákat; 
 

• az intézményvezetővel való megállapodás szerint nyári ügyeletet tart az intézményben 
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• különös gondossággal végzi és ellenőrzi az adminisztrációs munkát, ellenőrzés során az esetleges 

hiányosságokért felelősséggel tartozik 

 

 

3. Egyéb feladatok: 
 
 
 

• a munkaközösség-vezetők irányítása; 
 
• az egészségnevelési feladatok megoldásának segítése; 
 
• tanulmányi versenyek ügyeinek intézése; 
 
• az általános rend, fegyelem ellenőrzése, az iskolai munka zavartalanságának biztosítása (SZMSZ 

előírásainak megtartása); 
 
• helyettesítés ellenőrzése, adminisztrációs feladatok végzése; 
 
• az intézmény vagyoni védelme (takarékosság); 
 
• leltározás (eszközök tárolása, nyilvántartása); 
 
• eszközök javítására, pótlására javaslattétel az intézményvezetőnek; 
 
• az iskolai épület, udvar állagának figyelemmel kisérése; 
 
• az iskolai takarítók munkájának ellenőrzése; 
 
• az elvégzett munkáról, minden lényeges ügyről, eseményről, tapasztalatairól az intézés módjáról 

rendszeresen tájékoztatja az igazgatót; 
 
• a fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza. 
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A PEDAGÓGUS FELADATA 

 
 
 

A pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) az intézményvezető által a 

jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a 

munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 
 
A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje ötven százaléka. 
 
A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és 

egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a 

nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá 

eseti helyettesítést lát el. 
 
Heti munkaideje 40 óra (részmunkaidő esetén a kinevezési okiratban foglaltak szerint), az elrendelt óra az 

éves tantárgyfelosztásban meghatározott. A munkaidő teljesítését a munkáltató és felettesei ellenőrzik. 

 

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag 

átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben 

foglaltak figyelembevételével. 

 

 

Alapvető feladatai: 
 
 
 

1. Nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek 

egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. 
 
2. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, kiemelten tehetséges) egyénileg foglalkozzon, szükség szerint működjön 

együtt a gyógypedagógussal, a fejlesztőpedagógussal és a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, 

segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, valamint segítse elő a hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkózását, megteremtve számukra az egyenlő esélyeket. 
 
3. Előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására. 
 
4. Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, 

tanulókat. 
 
5. A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen informálja a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait 

érintő lehetőségekről. 
 
6. A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával. 
 
7. A gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. 

 

 

8. Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse. 
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9. Nevelő- és oktatómunkáját éves és tanórai szinten a tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa. 
 
10. A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját. 
 
11. Részt vegyen a hétévenkénti pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát. 
 
12. Tanítványait készítse fel a továbbtanulásra, pályaválasztását folyamatosan támogassa. 
 
13. Közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
 
14. A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait 

maradéktalanul teljesítse. 
 
15. Folyamatosan, aktívan vegyen részt, a nevelőtestület, a munkaközösség aktuális feladataiban, az adott 

tanév munkatervének összeállításában, az abban meghatározott feladatok ellátásában, a nevelőtestület 

szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében és a nevelőtestületi értekezleteken, szülői 

értekezleteken, fogadórákon, a munkatervben meghatározott intézményi és munkaközösségi szintű 

rendezvényeken, ünnepségeken. 
 
16. Hatékonyan működjön közre a szaktanácsadói látogatások, az intézményi önértékelések, pedagógiai – 

szakmai ellenőrzések, minősítések során. 
 
17. Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. 
 
18. Megőrizze a hivatali titkot. 
 
19. Hivatásához méltó magatartást tanúsítson. Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, 

hangnem és viselkedés jellemezze a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 
 
20. A gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 

 

1. Osztályfőnöki felelősségek: 
 

• Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer szellemében, az 

SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves munkaterv) 

betartásával végzi. 
 

• Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 
 

•  Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos 
 
adatok, tanügyi dokumentumok pontos vezetéséért. 
 

• Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv/tanmenet. 
 

• Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 
 

• Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 
 

• Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 
 

• Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 
 

• A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy helyettesének. 
 

 

2. Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit): 
 

I. Adminisztrációs jellegű feladatok 
 

• A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat 

szolgáltat. 
 

• Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 
 

• A haladási e-napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám) hetente 

történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés értesítése). 
 

• Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó e-napló kitöltésének ellenőrzése. 
 
 

• A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen 

ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, 

valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét. szükség esetén elektronikus 

üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 
 

• A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus 

üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 
 

• Elektronikus üzenetben vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 
 

• Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit. 
 

• Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja az e-naplóban a diákok adatainak változását--
ISKOLATITKÁR 

 
 
 
 

 

• Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, továbbtanulási 

lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 
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• Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 
 

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget 

nyújt számukra. 
 

• Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 
 

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a 

tanártársai elé terjeszti. 
 

• Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 
 

• Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 
 

II. Irányító, vezető jellegű feladatok 
 

• Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskőrébe utal. 
 

• A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az osztályfőnöki 

óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály éves tanmenete alapján 

valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több 

alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott 

előadókkal foglalkozásokat tart. 
 

• Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni 

fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztésére. 
 

• Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 
 

• Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a 

szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyeselőírásaira. 
 

• A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, oktatásról 

szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 
 
az 
 

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
 

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

• Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya 

szabadidős foglalkozásait. 
 

• Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, 

programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint a szülőket. 
 

• Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a rendezvényeken. 
 

• Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására. 
 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is jutalmazza 

(p1. osztályfőnöki dicséret). 
 

• Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 
 
 
 
 

• A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat is 

értékeli, kialakítja bennük a reális ónértékelés igényét. 
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III. Szervező, összehangoló jellegű feladatok. 
 

• Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek 

érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben elfoglalt 

helyéről, életviteléről, környezetéről. 
 

• Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat tervezésében a 

civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. iskolai alapítvány). 
 

• Munkája során figyelembe veszi a DÓK programját, felelősséggel vesz részt annak szervezésében, 

tervezésében, irányításában. 
 

• Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 
 

• Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 
 

• A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai eredményeket, 

valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, 

ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák. 
 

• Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, 

a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, közösségi 

szolgálat koordinátorával stb.). 
 

• A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében együttműködik 

a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi 

segítség nyújtásáról. 
 

• Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz 

esetmegbeszéléseken. 
 

• Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 
 

• Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki  munkaközösség munkájában. 
 

• Szükség esetén — az intézményvezető hozzájárulásával — az osztályban tanító tanárokat és az 

érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 
 

• Szükség szerint családlátogatásokat végez. 
 

• A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart. 
 

• Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a gondviselőkkel 

egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt felvételi 

jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya- kompetenciákat. 
 

• A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 
 

• Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a szülőkkel. 
 

• Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli 

velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére 

vonatkozóan. 

 
 

 

• Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, 

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

• Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában. 
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• Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 
 

• Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb. 

feladataira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

A FEJLESZTŐPEDAGÓGUS FELADATAI 

 
 
 

A fejlesztő pedagógus tevékenységét az intézményvezető irányításával, a Nevelési-osztályfőnöki 

munkaközösség tagjaként végzi. 
 
Heti munkaideje 40 óra (részmunkaidő esetén a kinevezési okiratban foglaltak szerint), az elrendelt óra az 

éves tantárgyfelosztásban meghatározott. A munkaidő teljesítését a munkáltató és felettesei ellenőrzik. 
 
A pedagógusokra vonatkozó munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően az alábbi feladatokat kell ellátnia. 
 
 
 
Feladatai: 
 

1. A pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságai által beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel diagnosztizált általános iskolás gyermekekkel végzi fejlesztő tevékenységét. 
 

2. A csoportok összeállításánál figyelembe veszi az életkort, magát a problémát, a szakértői 

véleményben foglaltakat, a szakvélemény javaslatait, a jogszabályok által meghatározott 

csoportlétszámokat. 
 

3. Egyéni fejlesztési terv alapján végzi fejlesztő tevékenységét, szakaszokra bontott fejlesztéssel 

sajátosan megválasztott tananyaggal, feladatokkal, módszerekkel. A fejlesztés szakaszait a 

tapasztalatok összegzése, az értékelés zárja le. 
 

4. Fejlesztési tervét megosztja a pedagógusokkal, segít az ezekre épülő tantárgyi felzárkóztatási tervek 

elkészítésében. 
 

5. Félévkor és év végén szövegesen értékel. 
 

6. Figyelemmel kíséri a gyermekek, tanulók haladását, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési 

szükségletekhez igazodó módszerváltásokra. 
 

7. Szorosan együttműködik a pedagógusokkal. E célból hospitálásokat végez, kapcsolatot tart az egyes 

nevelőkkel. 
 

8. Segít a szakértői bizottság által meghatározott diagnózis és a fejlesztési javaslatok értelmezésében. 
 

9. Javaslatot tesz a tanulásszervezési módszerekre, értékelésre, a számonkérés módjára. 
 

10. Kapcsolatba lép a szülőkkel, nevelési tanácsokkal szolgál nekik. 
 

11. Önképzéséről folyamatosan gondoskodik. 
 

12. Folyamatos és pontos dokumentációt vezet tevékenységéről, elkészíti a szükséges statisztikákat, 

jelentéseket. 
 

13. Munkájáról évente legalább két alkalommal beszámol. 
 

14. Valamint elvégzi mindazon feladatokat, amellyel az intézményvezető megbízza. 
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A GYÓGYPEDAGÓGUS FELADATAI 

 
 
 

A kötelező rehabilitációs foglalkozásokat vezető gyógypedagógus tevékenységét az intézményvezető 

irányításával végzi. 
 
Heti munkaideje 40 óra (részmunkaidő esetén a kinevezési okiratban foglaltak szerint), az elrendelt óra az 

éves tantárgyfelosztásban meghatározott. A munkaidő teljesítését a munkáltató és felettesei ellenőrzik. 
 
A pedagógusokra vonatkozó munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően az alábbi feladatokat kell ellátnia. 
 
 
 
Feladatai: 
 

1. A pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságai által sajátos nevelési igényű tanulóként 

diagnosztizált általános iskolás gyermekekkel végzi rehabilitációs tevékenységét, rehabilitációs 

foglalkozások keretében. 
 

2. A csoportok összeállításánál figyelembe veszi az életkort, magát a problémát, a szakértői 

véleményben foglaltakat, a szakvélemény javaslatait, a jogszabályok által meghatározott 

csoportlétszámokat. 
 

3. Egyéni fejlesztési terv alapján végzi fejlesztő tevékenységét, szakaszokra bontott fejlesztéssel 

sajátosan megválasztott tananyaggal, feladatokkal, módszerekkel. A fejlesztés szakaszait a 

tapasztalatok összegzése, az értékelés zárja le. 
 

4. Fejlesztési tervét megosztja a pedagógusokkal, segít az ezekre épülő tantárgyi felzárkóztatási tervek 

elkészítésében. 
 

5. Figyelemmel kíséri a gyermekek, tanulók haladását, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési 

szükségletekhez igazodó módszerváltásokra. 
 

6. Szorosan együttműködik a pedagógusokkal. E célból hospitálásokat végez, kapcsolatot tart az egyes 

nevelőkkel. 
 

7. Segít a szakértői bizottság által meghatározott diagnózis és a fejlesztési javaslatok értelmezésében. 
 

8. Közreműködik az egyénre szabott tanmenetek összeállításában. 
 

9. Javaslatot tesz a tanulásszervezési módszerekre, értékelésre, a számonkérés módjára. 
 

10. Segítséget nyújt a munkájához szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 

beszerzésében. 
 

11. Kapcsolatba lép a szülőkkel, nevelési tanácsokkal szolgál nekik. 
 

12. Önképzéséről folyamatosan gondoskodik. 
 

13. Folyamatos és pontos dokumentációt vezet tevékenységéről, elkészíti a szükséges statisztikákat, 

jelentéseket. 
 

14. Munkájáról évente két alkalommal beszámol. 
 

15. Valamint elvégzi mindazon feladatokat, amellyel az intézményvezető megbízza. 
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 
Munkaköri leírás 

 
 
 

Segíti és összehangolja az intézmény szervezeti életét. Feladatait napi 8 órában végzi az intézményvezető 

irányításával. 

 

 

1. Főbb feladatai: 
 

• szervezi, előkészíti a különböző rendezvényeket, ünnepségeket; 
 

• szervezi, előkészíti, rendezi az iskolán kívüli szabadidős 

programokat a tanulók körében; 
 

• igény szerint kíséretet, ügyeletet biztosít az iskolán kívüli rendezvényekhez; 
 

• a diákoknak segítséget nyújt az iskola rádió kulturális működtetésében 
 

• segítséget nyújt különböző iskolai csoportok tevékenységéhez 
 

(énekkar, irodalmi színpad, kulturális versenyek, zenekar, tánckar, napközi); 
 

• a tanárok, tanítók oktató, nevelő munkáját segítő programokat, rendezvényeket szervez (színház, 

mozi látogatás, író-olvasó találkozó, sportrendezvény); 
 

• tevékenységéről folyamatos tájékoztatást ad a felettesének; 
 

• előkészíti az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli foglalkozásokat, 

programokat. Segíti a környezeti neveléssel összefüggő – pedagógiai programhoz igazodó – 

tevékenységeket stb.; 
 

• tájékoztatást nyújt a szabadidős programokról; 
 

• segíti a tanulóközösség, a diákönkormányzat programjainak szervezését, 

lebonyolítását; 
 

• segíti az egészséges életmóddal összefüggő szabadidős tevékenységet, 
 

• segíti a szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos szabadidős 
 

tevékenységet, szükség esetén segíti az iskolatitkár munkáját, ügyeletet tart az iskolai könyvtárban; 
 

• a tanulókat orvosi vizsgálatra kíséri; 
 

• a tanulók szabadidejében felügyeletet lát el; 
 

• a fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető vagy az 

intézményvezető helyettes megbízza. 

 

 

2. Ellenőrzés, értékelés: 
 

• felettese megbízása alapján beszámol tevékenységéről. 
 
 
 
3. Kapcsolatai: 
 

 

• munkáját a felettese utasításai alapján végzi; 
 

• a szabadidős programokkal, kulturális eseményekkel kapcsolatos intézkedéseiről rendszeresen 

tájékoztatja a felettesét. 
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4. Munkakörülmények: 
 

• feladatainak ellátásához előzetes egyeztetés után igénybe veheti az iskolatitkár segítségét (iratok 

összekészítése, gépelés, sokszorosítás, postázás stb.); 
 

• munkájához használhatja az iskola helyiségében található számítógépet, az intézmény telefonját, 

faxát. 
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A NAPKÖZIS NEVELŐ FELADATAI 

 
 
 

A pedagógusokra vonatkozó munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően az alábbi feladatokat kell ellátni: 
 

1. A napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében foglalkozási tervet készít. 
 

2. A foglalkozási terv keretében biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi felkészülést: 
 

• megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást, 
 

• szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez, 
 

• gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről, 
 

• rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat, 
 

• a szóbeli feladatokat a tanulóktól kikérdezi, szükség esetén gyakoroltatja, 
 

• a gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében korrepetálja, 
 

• rendszeresen együttműködik a napközis csoportot tanító pedagógusokkal. 
 

3. Tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis, menzás, háromszori étkező tanulók 

csoportját ebédelteti, melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről, a személyi 

higiéné szabályainak megtartásáról. 
 

4. Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz idő esetében 

a tanteremben, jó idő esetén, pedig a szabadban. A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében 

csoportja számára kulturális, sport, játék és munkafoglalkozásokat szervez. 
 

5. A napközis foglalkozások befejeztével – a házirendnek megfelelően – csoportosan lekíséri és 

elbúcsúztatja a tanulókat az intézmény kijáratánál. 
 

6. Ellátja a munkakörével kapcsolatos adminisztratív teendőket. 
 

7. Kötelezően részt vesz az iskolai rendezvényeken. 
 

8. Tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozásokon, értekezleteken 

vesz részt. 
 

9. A napközis csoport működéséről félévente írásos beszámolót készít. 
 

10. A nevelés-oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti. 
 

11. Rendkívüli esemény során értesíti közvetlen felettesét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



97 
 

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 
 
 

1. Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív össze. 
 
2. Segíti a nevelő-oktató munka terén a korszerű, eredményességet biztosító tanulásszervezési eljárások 

és módszerek alkalmazását. 
 
3. Ellenőrzi és jóváhagyja a munkaközösség tagjainak tantervhez igazodó tanmeneteit. 
 
 
 
4. Vezetésével a munkaközösség összeállítja a Pedagógiai Program és a munkaterv alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 
 
5. Szervezi az intézmény és a munkaközösség munkatervében szereplő feladatokat, amelyért felelős. 
 
6. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, stb. 
 
7. Évente legalább két alkalommal írásban beszámol (félév, év vége) a nevelőtestületnek. 
 
8. Segíti a kezdő és az intézménybe újonnan érkező pedagógust nevelő-oktató munkájában. 
 
9. Részt vállal pályázatok írásában, versenyek kiírásában, szervezésében. 
 
10. Gondoskodik a különböző vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon, stb. való részvételről, melyhez 

engedélyt kapott, koordinálja, valamint nyilvántartja azokat. 
 
11. Kapcsolatot tart az alsós munkaközösség tagjaival és a szülői munkaközösséggel. 
 
12. Figyelemmel kíséri az SNI, a HHH tanulók integrációját szolgáló feladatok ellátását, az esélyteremtés 

biztosítását. 
 
13. Aktívan és folyamatosan közreműködik az iskola mérési, ellenőrzési, értékelési munkájában. 
 
14. Éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében. 
 
15. Hatékonyan működjön közre a szaktanácsadói látogatások, az intézményi önértékelések, pedagógiai – 

szakmai ellenőrzések, minősítések során. 
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ISKOLATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
Az iskolatitkár az intézményvezető alárendeltségében, és iránymutatása alapján az alábbi feladatokat látja el 

napi 8 órában: 
 

• a tanulókkal, az oktatással és egyéb ügyekkel kapcsolatos nyomtatványokat rendeli, kezeli – 

engedély alapján 
 

• kiadja az irodaszereket; 
 

• gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor ellenőrizhető 

állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek; 
 

• a tanulók részére megrendeli a diákigazolványokat, s azok kezelését a jogszabályokban 

meghatározottak szerint kezeli; 
 

• a pedagógusok részére megrendeli a pedagógus igazolványokat, s azok kezelését a 

jogszabályokban meghatározottak szerint kezeli; 
 

• felelős környezete tisztaságáért és esztétikusságáért; 
 

• felel az intézményi ügyek titkos kezeléséért; 
 

• az adatok kezelése és továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési 

szabályzat keretei között történhet; 
 

• végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő betartását. Az 

intézmény iratkezelési szabályzata alapján végzi az iskolába érkezett és kimenő ügyiratok kezelését; 
 

• a postabontás után, melyet az intézményvezető végez, iktatja az ügyiratokat, utasítás alapján a 

címzetteknek továbbítja, a határidős feladatokat számon tartja; 
 

• az elektronikusan kinyomtatott irat hitelesítését az intézmény-vezetővel aláíratja 
 

• postaküldeményekről feladójegyzéket vezet; 
 

• kimutatásokat, tájékoztatásokat készít, rendszerez; 
 

• ellátja a telefonügyeletet; 
 

• feladata a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kezelése 
 

• feladata a dolgozók úti-és egyéb költségeiről útiszámla kitöltése; 
 

• ellátja a gépelési feladatokat; 
 

• jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vezet, tantestületi értekezletekről, tanulók fegyelmi tárgyalásáról, 

minden olyan esetben, mellyel az intézményvezető megbízza; 
 

• figyelemmel kíséri a jogszabályok változásait 
 

• körözvények eljuttatását, láttamozását számon tartja; aláírásokat 
 

• szabadság nyilvántartást vezet; 
 

• fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza. 
 

• Biztosítja az irodában az iratok rendszerben történő elhelyezését, átláthatóságát, évenkénti 

rendezését 
 

• Az adminisztrációs munkát határidőre, pontosan elvégzi a törvényi előírásoknak megfelelően, az 

elvégzett munkával, hiányosságokkal kapcsolatban ellenőrzés során felelősséggel tartozik 
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GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

 

 
 

A gazdasági ügyintéző az intézményvezető alárendeltségében, és iránymutatása alapján az alábbi 

feladatokat látja el napi 8 órában: 

 

 

- adatokat szolgáltat a költségvetéshez, a beszámoló jelentés elkészítéséhez 
 

- 2. sz. kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylatokat készít a számlákról 
 

- számlát, nyugtát állít ki 
 

- az iskolatitkárral közösen végzi a leltározást, selejtezést 
 

- elvégez minden egyéb tevékenységet, amellyel az intézmény vezetője megbízza, pl. pályázatok 

ügyintézése, elszámolása 
 

- A Tankerület felé küldi a tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyag szükségletet 
 

- Adatokat szolgáltat gazdasági ügyekben a Tankerület felé 
 

- Kapcsolatot tart az intézménnyel szerződésben levő szolgáltatókkal 
 

- Megrendeléseket készít a Tankerülettől kapott engedély alapján 
 

- A közalkalmazotti törvényben foglaltakon túl: munkaköréből adódó kötelezettsége a hivatali titok 

megőrzése 
 

- Bizalmi információk kezelése 
 

- Munkája során, telefonbeszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően jár el. 

Személyi, pénzügyi adatokat csak az intézményvezető engedélyével adhat ki. 
 

- Bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézmény vezetőjével folytatott beszélgetések 

témáit. 
 

- Nem szolgáltat indokolatlanul adatokat a tanulókról 
 

- A Tankerület pénzügyi referense által kiadott irányelvek szerint dolgozik 
 

- Ellenőrzi a megvásárolt és beszállított berendezéseket, egyezteti a számlával 
 

- A Tankerület gazdasági vezetőjével és dolgozóival e-mailben és telefonon tartja a kapcsolatot 
 

- Az intézményvezetővel és az intézmény dolgozóival, mint gazdasági ügyintéző tart kapcsolatot 
 

- közös irodája és telefonja van az iskolatitkárral 
 

- fénymásolási lehetőség az irodában van 
 

- az iskolatitkár távolléte esetén ellátja a legszükségesebb feladatokat 
 

- Az adminisztrációs munkát határidőre, pontosan elvégzi a törvényi előírásoknak megfelelően, az 

lvégzett munkával, hiányosságokkal kapcsolatban ellenőrzés során felelősséggel tartozik. 
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Munkaköri leírás 

Kisegítő dolgozó 

 
 
 

A kisegítő dolgozó az intézményvezető alárendeltségében és iránymutatása alapján az alábbi 

feladatokat látja el: 
 

• felelős környezete tisztaságáért és esztétikusságáért 
 

• felel az intézményi ügyek titkos kezeléséért 
 

• kimutatásokat, tájékoztatásokat készít, rendszerez 
 

• ellátja a gépelési feladatokat 
 

• figyelemmel kíséri a jogszabályok változásait 
 

• rendezvények műsorának összeállításában és hangosításában részt vesz 
 

• fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza 
 

• biztosítja az irodában az iratok rendszerben történő elhelyezését, átláthatóságát, évenkénti 

rendezését 
 

• az adminisztrációs munkát határidőre, pontosan elvégzi a törvényi előírásoknak megfelelően, az 

elvégzett munkával, hiányosságokkal kapcsolatban ellenőrzés során felelősséggel tartozik 
 

• az iskola weboldalát folyamatosan feltölti, karbantartja 
 

• segíti a pedagógusok és irodai alkalmazottak munkáját. Videót és zenét szerkeszt, plakátot, 

meghívót egyéb szóróanyagot készít. Felmérésekhez feladatlapokat szerkeszt. Pénzügyi adminisztrációhoz 

Excel táblákat tervez és készít 
 

• A hirdető tábla folyamatos feltöltése 
 

Titoktartási kötelezettség: 
 

A munkavállaló köteles a munkavégzéssel kapcsolatban tudomására jutott, minden olyan műszaki, 

szellemi vagy egyéb információt hivatali titokként kezelni, amely a munkáltatóval hozható összefüggésbe. A 

fentiekben leírtakat külső személynek nem adhatja át. 
 

Munkaideje: 
 

hétfőtől – péntekig: 7.30 – 16.00-óráig 
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KARBANTARTÓ FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGE: 

 
 
 

Munkájával segíti az iskola zavartalan működését napi 8 órában. 
 

Munkaterülete: iskolai helyiségek, udvar, iskola előtti terület 
 
 
 

 Munkáját az intézményvezető irányítása alatt végzi, akinek felelősséggel tartozik.


 Naponta bejárja az épületeket és környékét, elvégzi a felmerülő karbantartási munkákat.


 Kijavítja az észlelt, vagy jelzett hibákat, hiányosságokat (nyílászárók, villanykapcsolók, égők 

cseréje, stb.)


 Kötelessége a hatáskörét meg nem haladó kisebb hibák elhárítása, nagyobb meghibásodások 

azonnali jelentése


 Tisztán tartja az iskola udvarát, nyáron locsolással portalanítja, télen eltakarítja a havat


 Télen az iskolaépületek előtti járdáról eltakarítja a havat


 A füves területeket szükség szerint folyamatosan nyírja


 Rendezi, karbantartja a sportpályát (fűnyírás)


 Rendben tartja az iskola környékét


 Nagyobb felújításoknál, karbantartásoknál, helyreállítási munkáknál közreműködik


 Jelzi az anyagszükségletet a karbantartási munkákhoz


 Nyári nagytakarításnál segít a bútorok áthelyezésénél


 A fűtési szezon előtt próbafűtést tart


 Leltári és anyagi felelősséggel tartozik a rábízott szerszámokért és karban-tartási anyagokért.


 Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába.


 Tervezi a munkájához szükséges anyagok, szerszámok beszerzését, továbbít-ja az 

intézményvezetőnek.


 A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, de a fűtéshez, 

karbantartáshoz tartozó feladatokat, amellyel az iskola vezetői megbízzák.


 Állandó és folyamatos ellenőrzést végez előírás szerint az épületekben és környékükön


 Állandó kapcsolatot tart:


 Nevelőtestülettel (karbantartási munkálatok miatt)


 Intézményvezetővel és intézményvezető-helyettessel az észlelt hibák és javításuk miatt


 Munkaeszközeit, szerszámait az általa használt helyiségében tárolja


 Az iskola működésével, belső életével kapcsolatos információkat megőrzi, nem adja tovább.


 Munkáját az intézményvezető ellenőrzése mellett és útmutatás alapján végzi.
 
 
 
 
 
 
 

 



102 
 

TAKARÍTÓ 

Munkaköri leírás 

 
 
 

Munkájával segíti az iskola zavartalan működését napi 8 órában. 
 

Munkaterülete: iskolai helyiségek, udvar, iskola előtti járda. 
 
 
 

Naponta végzendő teendők: 
 

• a helyiségek felsöprése, tisztítószeres vízzel történő felmosása, szárazra törlése 16 óra után; 
 

• padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása szükség esetén (festék, ragasztó) lemosása; 
 

• mosdók tisztántartása; 
 

• ablakpárkányok portalanítása; 
 

• kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása; 
 

• virágok locsolása, portalanítása, gondozása; 
 

• portörlés szükség szerint folyamatosan: polcokon, szekrényeken, 

faliképeken; 
 

• szeméttartók kiürítése (wc-ben is!) naponta 2-szer, szemetek konténerbe való gyűjtése; 
 

• mellékhelyiségek, wc-k (felnőtt és gyermek wc-k egyaránt) takarítása, 

fertőtlenítése; 
 

• szekrények tisztántartása; 
 

• a bejárati lépcsők, járdák söprése, lábtörlők kiporolása; 
 

• a szőnyegek porszívózása naponta; 
 

• poharak, tányérok tisztántartása; 
 

• nyári szünetben a felújítási, takarítási munkák elvégzése 

(meszelés, festés-mázolás); 
 

• az iskola bezárása előtt a tűzbiztonsági és egyéb biztonsági előírásoknak felelősséggel eleget tesz 

(ablakok, ajtók bezárása, villany lekapcsolása, udvari világítás felkapcsolása éjszakára stb.); 
 

• a felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény vezetője esetenként 

megbízza. 

 

 

Alkalmanként végzendő teendők: 
 

• rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása. 
 
 
 
Időszakonként végzendő teendők: 
 

• ablakok, ajtók lemosása; függönyök mosása, vasalása; radiátorok 

lemosása; 

• téli-tavaszi nagytakarítás. 
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A takarításon kívül felelős: 
 

• a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok); 
 

• az intézmény vagyontárgyainak védelméért; 
 

• a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök sértetlenségéért; 
 

• elektromos árammal való takarékosságáért; 
 

• balesetmentes munkavégzésért. 
 
 
 

Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, minőségű 

tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a takarékosság figyelembe 

vételével használ fel. 

 

 

Munkáját az intézményvezető ellenőrzése mellett és útmutatása alapján végzi. 
 
 


