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I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,  
A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 
1) A PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 

szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2017. év 
április 27. napján fogadta el. 

2) Az elfogadása előtt a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezte a 
diákönkormányzat, az SZMK, az Intézményi Tanács és a Közalkalmazott Tanács. 

3) Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép 
hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. 

4) A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (intézményvezetői 
utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára és minden az 
intézménnyel jogviszonyban álló személyre nézve kötelezőek. 

 
2./ A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA 
 

a./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy határozza meg a Pais Dezső Általános 
Iskola, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 
rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon 
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal  más hatáskörbe. 
Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél és 
feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony 
megvalósulását szabályozza. 
 

II. AZ ISKOLA ALAPADATAI 
 

Az intézmény neve:   PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
     034841 
Az intézmény székhelye, címe: 1038. Budapest, Pais Dezső utca 1-3. 
Az intézmény telephelyei:   nincs 
Az intézmény vezetője:   Eördöghné Árva Ildikó 
Az intézmény fenntartója: 
ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT 
1033 Budapest, Fő tér 1. 
Az intézmény alapító okiratának kelte:2017.01.16. 
Az intézmény alapításának időpontja:1981. jogelőd: 1951 
Vagyon feletti rendelkezési jog: ingyenes használati jog 
 
Az intézmény tevékenységei 
A költségvetési szerv típusa: Általános iskola 
Évfolyamok száma: 8 
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Az intézmény maximális tanulólétszáma: 420 tanuló 
Köznevelési és alapfeladata: 

- általános iskolai nevelés és oktatás 
Nappali rendszerű iskolai oktatás  
Alsó tagozat, felső tagozat 
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
(beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi 
fogyatékos-enyhén értelmi fogyatékos 

- egyéb köznevelési foglalkozás 
o napközi- otthonos ellátás, iskolaotthon, tanulószoba 

- iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 
 
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
2/ Az intézményi működés alapdokumentumai 
 

A törvényes működést az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló - 
alapdokumentumok határozzák meg: 

2.1./ Az alapító okirat: 

− tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény 
nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 

2.2/ A Pedagógiai program 

− tartalmazza és meghatározza: 

− az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait; 

− a nevelés és oktatás célját, konkrét feladatait, az intézmény helyi óratervét és tantervét; 

− az egyes évfolyamokon a képzés anyagát, időtartamát és a követelményeket, a 
magasabb évfolyamra lépés feltételeit; 

− a számonkérések formáit, a növendékek értékelésének és minősítésének szempontjait és 
módját. 

− a nemzeti vagy etnikai kisebbség kultúra ismeretanyagát; 

− a képességek kibontakoztatásának és fejlesztésének módjait; 

− a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségek enyhítését 
segítő tevékenységeket. 

− Taneszköz, tanulási segédletek választásainak szempontjait 

− Az egyes művészeti tevékenység oktatásának cél és feladatrendszerét 

2.3./ A tanév munkaterve 

Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok 
megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési 
terve, a felelősök megjelölésével; 
az intézményvezető készíti el, melynek a nevelőtestület által  való elfogadási időpontja: 
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a tanévnyitó értekezlet 

2.4./ Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 

2.5./ Szabályzatok   

2.6./ A Kollektív Szerződés  

kétoldalú megállapodás, amely a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződő felek képviselői 
írnak alá. 

2.7./ Közalkalmazotti Szabályzat 
 az intézmény összes közalkalmazottjára vonatkozik 
2.8/ VNYT.2007.évi Törvény szabályzata (vagyonnyilatkozat - tételi szabályozás) 
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III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 

 

Az iskola szervezete 

3.1./ A köznevelési intézményünk belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek 
meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és 
zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően.  A magas színvonalú 
munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, 
körülmények és igények figyelembe vételével határoztuk meg a szervezeti egységeket. 

3.2/ Az iskola vezetősége 

 Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek alkotják. 

1. Az intézményvezető és feladatköre 

a./ A köznevelési intézmény vezetője - felelős az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
és dönt  az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály vagy a Kollektív Szerződés  nem utal más hatáskörébe. A dolgozók 
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében 
jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az 
intézményvezető jogkörét, felelősségét feladatait a Köznevelési Törvény, a magasabb 
jogszabályok, valamint a fenntartó határozza meg.  Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes 
szervezete. 

 
b./ Az intézményvezető jogköre kiemelt feladatai: 

− A ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT által ráruházott jogkörök 
gyakorlása 

− Első fokú döntés azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, amelyeket a törvények és 
más jogszabályok hatáskörébe utalnak.  

− Tanulói fegyelmi ügyekben az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlása. 

− Az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeinek és módjainak, az ügyvitel 
rendjének meghatározása, és ennek keretében a szerződéskötésekre, levelezésre és 
aláírásra, az iskola képviseletére jogosultak körének kijelölése  

− a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

− a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, 
végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; 

− a munkáltatói valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása; 

− a köznevelési intézmény képviselete és az együttműködés biztosítása az Intézményi 
Tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok 
képviselőivel, és az iskolai diákönkormányzattal való együttműködés; 

− a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó méltó szervezése. 

− Intézkedés a rendkívüli események során. 
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− Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a ÉSZAK-BUDAPESTI 
TANKERÜLETI KÖZPONT által meghatározott esetekben az aláírási jogkörét.   

− Dönt a tanulók egyes órák látogatása alól történő felmentéséről (kérelem esetén).  

− Az óralátogatások alól felmentett tanulók és a magántanulók felkészültség 
ellenőrzésének meghatározza a formáját. 
c./ Az intézményvezető feladatai: 

− Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő 
továbbításáról. 

− Kidolgozza az iskola nevelő-oktató munka elveit, ellenőrzési és minősítési tervét. 

− 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. 

− A tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészítés, felkészülés. 

− Részt vesz a kollégák minősítési eljárásával kapcsolatos előkészítésben, biztosítja a 
zavartalan lebonyolítását, aktív részese a minősítésnek. 

− Előkészíti, megszervezi az önértékelést és az intézményi önértékelést, biztosítja a 
zavartalan lebonyolítást. 

− Megszervezi az országos mérések eredményeinek feldolgozását, elkészíti az ezzel 
kapcsolatos intézkedési tervet, melynek feladatait beépíti az éves munkatervbe. 

− 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 a diákközgyűlés összehívásáról és lebonyolításuk feltételeinek 
biztosításáról. 

− Irányítja az ifjúságvédelmi munkát. 

− Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok 
végrehajtásáról. 

− Biztosítja, a szülői szervezet és 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. 
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− 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, 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, szülői 
fogadónapok, 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 szakmai érdekképviseleti szervekkel, a szülői közösség 
képviselőjével.  

− Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát. 
 

3.3/ A vezetési feladatok megvalósítása 

 
a./ Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai: a vezető helyettesek, a 
munkaközösség-vezetők közreműködésével látja el. A vezető helyettesek megbízását a 
tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja.  
b./Az intézményvezető-helyettesek megbízatása pályázati eljárás keretében történik a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján. 

A vezető helyettesek feladat- és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon területre 
kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. 

 
Az intézményi titkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy. Hatásköre és felelőssége 
kiterjed a munkaköre szerinti feladatokra. 
Az intézményvezető közvetlen munkatársai, munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik.  
A vezetőség hetente egyszer az aktuális feladatokról megbeszélést tart. 

3.4/. A vezetők helyettesítési rendje 

Az intézményvezetőt akadályoztatása és betegsége esetén az intézményvezető-
helyettesek helyettesítik, ők látják el az intézményvezetői jogkör gyakorlását. 
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Az intézményvezető-helyettesek távolléte esetén az intézményvezető-helyettesi 
feladatokat az írásban megbízott munkaközösség vezetők látják el. 
 

3.5/ Vezetői feladatmegosztás  

Az intézményvezető-helyettesek az intézményvezető távollétében teljes jogkörrel 
irányítják az iskolában folyó munkát. 

Az intézményvezető-helyettesek az általános nevelési és tanügy-igazgatási 
intézményvezető-helyettesi hatás- és jogkörrel, valamint feladatokkal megbízott helyettesei 
az intézményvezetőnek. Felelősséggel osztoznak az iskola nevelési céljainak 
megvalósításában és az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti 
ellátásban. Feladatuk az iskolában folyó közismereti oktatás felügyelete. 

Az intézményvezető-helyettesek jogköre, feladatai: 

- Aláírási jogkört gyakorolnak az intézményvezető által kiadott külön intézkedés 
szerint utalványozási és más teljesítési kötelezettség esetén.  

- A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosítását 
irányítják. 

- Javaslatot készítenek a pedagógusok minősítésére, jutalmazására, kitüntetésére, 
szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. 

- A gyakornoki rendszer működtetése. 
- Folyamatosan ellenőrzik az alsó és felső tagozatos anyakönyveket. 
- A tantermek állagmegóvása érdekében évente kétszer ellenőrzést végeznek. 

Munkájukról a vezetői értekezleten és a nevelőtestületi értekezleteken 
beszámolnak. 

- Az iskola számára érkező levelek közül a nem névre szólókat joguk van 
felbontani. 

- A tanulók, szülők, és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, melyek 
a munkájuk során tudomásukra jutnak a KJT. szabályai szerint megőrzik. 

- Az iskolában a 8. osztályos továbbtanulást előkészítik, szervezik és 
lebonyolítják.  

- Elkészítik a munkatervet, tantárgyfelosztást, irányítják az órarendkészítést és 
tanrend szervezését, a helyettesítést alsó és felső tagozaton. 

- Összefogják az iskolában folyó tanterv-alakító, korszerűsítésre irányuló 
munkákat. 

- Látogatási terv szerint látogatják az órákat, valamint a munkaközösségi 
foglalkozásokat. 

- Ellenőrzik a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátását, alsó és felső tagozaton. 
- Beszámolnak az óralátogatások tapasztalatairól. 
- Ellenőrzik az alsó és felső tagozatos osztálynaplókat, ellenőrzőket, szakköri 

naplókat, dolgozatfüzeteket. 
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- Alsó és felső tagozaton előkészítik az osztályozó és pótvizsgákat, 
lebonyolításukat és dokumentációit ellenőrzik. 

- Az alsó és felső tagozatos tanulmányi versenyeket koordinálják. 
- Megszervezik, valamint részt vesznek a különbözeti, az osztályozó és javító-

pótló vizsgákon.  
- Igény esetén gondoskodnak a hit - és vallásoktatás megszervezéséről. 
- Gondoskodnak az iskolai tankönyvellátás megszervezéséről és a tankönyvek 

megrendeléséről. 
- Elkészítik a KIR-statisztikát.  
- Gondoskodnak a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról.  
- Elkészítik, és folyamatosan figyelemmel kísérik a pedagógusok továbbképzési 

tervét, és gondoskodik annak megvalósításáról. 
- Szervezik az általános iskolai tanulók beiskolázását és kapcsolatot tart az 

általános iskolákkal. 
- Figyelemmel kísérik az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek 

teljesítését. 
- Ellenőrzik a „Házirend” betartását, és felelősek az abban foglaltak 

végrehajtásáért. 
- Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak 

megvalósulását.  
- Gondoskodnak a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről, 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. 
- Gondoskodnak a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői 

értekezlet, szülői fogadónapok stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról. 
- Felelősek az iskolai ünnepségek, a ballagás és a szalagavató megszervezéséért 

és lebonyolításáért. 
- Részt vesznek az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében. 
- Ellátják az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos 

szervezési és adatszolgáltatási feladatokat. 
- Irányítják és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  
- Gondoskodnak a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a 

kapcsolódó adatszolgáltatásról. 
- Irányítják az országos, a megyei szintű és a helyi versenyekre való felkészülést, 

szervezik a versenyeken való tanulói részvételt.  
- Gondoskodnak az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának 

emeléséről. 
- Javaslatot tesznek a tanárok továbbképzésére, részt vesznek a helyi 

továbbképzések szervezésében és lebonyolításában. 
- Biztosítják a tanárok szükség szerinti helyettesítését. 
- Részt vesznek a pedagógiai program és az SZMSZ karbantartásában. 
- Irányítják a munkaközösségeket. 
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- Szervezik a gyógytestneveléssel kapcsolatos tevékenységet. 
- Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és 

intézkedéseiről az intézményvezetőt folyamatosan tájékoztatja.   
- Ügyeleti feladatokat látnak el. 

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; 

- 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 ÉSZAK-BUDAPESTI 
TANKERÜLETI KÖZPONT központi szerve szervezeti egysége, illetve a 
tankerületi intézményvezető 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 írhat alá.  
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói az 
intézményvezető-helyettesek.  

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; 
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- 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 óvodaszékkel, iskolaszékkel és kollégiumi székkel, 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, 
- 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 vezetője és valamelyik 
magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

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. 
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 
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beszámolási kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és hatáskörök helyettesek közötti 
megosztását a munkaköri leírások tartalmazzák. 

3.6/ Az intézmény vezetősége 

a./ Az intézmény vezetőinek munkáját - irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 
tevékenységét - a középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és 
kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. 

b./ Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. A vezetőség rendszeresen (a munkatervben rögzített időközönként) 
értekezleteket tart. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános 
munkaidőn belül hívhat össze. 
Az intézményvezetőség tagjai: az intézményvezető, a vezető helyettesek, a szakmai 
munkaközösségek vezetői, a közalkalmazotti tanács vezetője, a diákönkormányzatot 
segítő tanár és a szakszervezeti titkár. 
Az iskola vezetősége havonta egyszer megbeszélést tart az aktuális feladatokról. 
Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Tapasztalataikról 
beszámolási kötelezettségük van közvetlen vezetőjük, kiemelkedő jelentőségi üggyel 
kapcsolatban az intézményvezető felé. 
Időközönként nyilvános beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek az 
intézmény pedagógiai munkájával kapcsolatos tárgykörben. 

c./ Az intézmény vezetősége megbízott tagjai révén együttműködik az intézmény más 
közösségeinek választmányával, az szülői munkaközösség képviselőivel, a 
diákönkormányzat diákképviselőivel. 

3./7 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.  
A pedagógusok feladatai közé tartozik a minősítésre, pedagógus önértékelésre való 
felkészülés és részvétel a tanfelügyeleti ellenőrzésen, intézményi önértékelésen. 
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IV.AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL 

ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 

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. 

4.1/Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

a) Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 
valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

b) 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), valamint az intézmény 
közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik. 

4.2/ A nevelők közösségei 

1./ A nevelőtestület 

a) A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 
alkalmazottja. 

b)  A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel 
rendelkezik.  

c) A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban 
megfogalmazott esetekben.  

d)  A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

e)  Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 
- tanévnyitó értekezlet, 
- tanévzáró értekezlet, 
- félévi és év végi osztályozó értekezlet, 
- Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 

tagjainak 30% -a kéri, illetve ha az iskola intézményvezetője vagy az 
intézményvezető vezetősége ezt indokoltnak tartja.  

f)   A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 
Nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 
ötven százaléka jelen van. 

g)  A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a Szervezeti 
és Működési Szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza.  

h)  A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére 
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– titkos szavazással is dönthet.  
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.  

i)  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.  

j) A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül. 

2/. A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és a beszámoltatás rendje 

 
a.)  A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére 

tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes 
jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, a szülői 
munkaközösségre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlóját a 
nevelőtestület tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 
megbízásából eljár. 

b.)   A nevelőtestület egy-egy kisebb gyermekközösség (osztály, csoport) nevelési 
szintjének elemzését és tanulmányi munkájának értékelését az adott közösség 
problémáinak megoldását az érintett közösséggel közvetlen kapcsolatban álló 
pedagógusokra ruházza át. Jelen feladatkör ellátása kapcsán az adott növendéki 
közösségért felelős pedagógus (osztályfőnök, csoportvezető) hívhat össze szükség 
esetén - a felelős vezető helyettes tudtával - úgynevezett nevelői team-értekezletet. 
A nevelői team-értekezleten csak az adott közösséggel közvetlen kapcsolatban álló 
pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. A nevelőtestület felé való beszámolási 
kötelezettség a gyermekközösségért felelős pedagógusra (osztályfőnökre, csoport-
vezetőre) hárul a nevelőtestületi értekezletek időpontjában. 

c.) A nevelőtestület a Köznevelési Törvényben meghatározott jogköréből a szakmai 
munkaközösségre ruházza át az alábbi jogköreit: 

− a foglalkoztatási és pedagógiai program megvalósításához szükséges tantervek, 
taneszközök, tankönyvek kiválasztása; 

− javaslattétel a munkaközösségbe tartozó tagok továbbképzéséhez, átképzéséhez, 
tanulmányi szerződés kötéséhez; 

− helyi szakmai, módszertani programok összeállítása; 

− javaslattétel a munkaközösségek tagjainak kitüntetésére. 
A szakmai munkaközösségek az éves munkatervben rögzített rendes nevelőtestületi 
értekezleteken számolnak be az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 

3./A nevelők szakmai munkaközösségei 

 A szakmai munkaközösség tagjai évenként a munkaközösség tevékenységének 
szervezésére, irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az 
intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. 
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. 
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Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 
Osztályfőnöki 
Alsós  
Humán 
Reál 
Testnevelés 
ÖKO 
Napközis 

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott 
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint 
tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső 
ellenőrzésének éves tervezését  
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség 
vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az intézményvezető bízza meg.  
A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 
A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 
rendelkeznek.  
A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 

• az adott szakmai-pedagógiai területnevelő és oktató munkájának segítése, tervezése, 
szervezése, értékelése és ellenőrzése, 

• 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 versenyek feladatainak összeállítása, értékelése,  

• 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 tagjainak javaslatára, 
az iskola intézményvezetőjének feladata. 

• a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,  

• a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése. 
 

4./ Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok 
• Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy a vezetőség döntése alapján.  

• Amennyiben az alkalmi munkacsoportot a vezetőség hozza létre, erről tájékoztatnia 
kell a nevelőtestületet.  

• Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az 
intézményvezető bízza meg. 
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5./A szülői szervezet (közösség) 

• Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése és kötelességeik teljesítése érdekében 
szülői munkaközösséget hoznak létre. A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti 
és működési rendjéről, képviseletéről. AZ SZMK véleményt nyilváníthat a nevelési-
oktatási intézménnyel kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

• Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről, valamint az iskolaszékbe 
delegált képviselő személyéről. 

•  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.  

• Az osztályok SZMK-e javaslatot tehet a gyermekközösség szabadidős programjaira. 

• Az SZMK javaslattevő jogkörrel rendelkezik az intézmény működésével kapcsolatos 
valamennyi kérdésben (az intézmény irányításával, a vezető személyével és a tanulók 
nagyobb csoportját érintő kérdésekben). 

• a szülői közösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 
eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. 

• A gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási 
joggal vehet részt. 

• A Szülői Munkaközösség Vezetőjét az intézményvezető az éves munkatervben rögzített 
időpontokban tanévenként kétszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény 
munkájáról és feladatiról. Konkrét együttműködésben a SZMK elnöke közvetlenül az 
intézményvezetővel tart kapcsolatot. A választmány megbízottja tanévenként beszámol a 
nevelőtestületnek a Szülői tevékenységéről. 

• A gyermekközösségek (osztályok, csoportok) szülői munkaközösségével a kapcsolatot 
közvetlenül tartja a gyermekközösségért felelős pedagógus (osztályfőnök, csoport-
vezető), aki az intézmény pedagógiai programjába illeszkedő szülői kezdeményezéseket 
segíti. 

• A szülői munkaközösségek véleményét, javaslatait a szülői munkaközösség vezetői, vagy 
a választott SZMK- elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. 

• Az osztályok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy osztályba járó tanulók szülei 
alkotják. 

• Az osztályok szülői szervezetei (közösségei) a szülők köréből a következő 
tisztségviselőket választják: 

• elnök, 

• elnökhelyettesek, 

• Az osztályok szülői szervezetei (közösségei) kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 
osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola 
vezetőségéhez. 

• Az iskolai szülői szervezet (közösség) legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola 
szülői szervezet (közösség) választmánya vagy vezetősége. Az iskolai szülői szervezet 
(közösség) választmányának vagy vezetőségének munkájában az osztály szülői 
szervezetek (közösségek) elnökei, elnökhelyettesei stb. vehetnek részt. 
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• Az iskolai szülői szervezet (közösség) legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai 
szülői értekezlet.  

• Az iskolai szülői értekezlet a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai szülői 
szervezet (közösség) alábbi tisztségviselőit: 

• elnök, 

• elnökhelyettes, 

• Az iskolai szülői szervezet (közösség) elnöke közvetlenül az iskola intézményvezetőjével 
tart kapcsolatot.  

• Az iskolai szülői szervezet (közösség) választmánya (vezetősége) vagy az iskolai szülői 
értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka 
jelen van. Az iskolai szülői szervezet (közösség) választmánya (vezetősége) döntéseit 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

• Az iskolai szülői értekezletet az iskola intézményvezetőnek tanévenként legalább 2 
alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, 
tevékenységéről. 

• Az SZMK vezetősége 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. 

 

b./ Döntési jog 
• megválasztja saját tisztségviselőit, 

• megválasztja a szülők képviselőit az iskolai SZMK-be. 

• kialakítja saját működési rendjét, 

• az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

• képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben 
megfogalmazott jogaik érvényesítésében, 

6./A tanulók közösségei 

Az osztályközösség 

• Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 
alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az 
osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök 
osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.  

• Az osztályközösség, mint az intézményi diákönkormányzat legkisebb egysége, küldöttet 
delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség ily 
módon önmaga diákképviseletéről dönt. 

• Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt 
az intézményvezető-helyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát 
figyelembe véve az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy 
osztályban tanító pedagógusok team értekezletének összehívására. 
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7./ Az iskolai diákönkormányzat 

• A munkaközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 
létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 
Az intézmény diákönkormányzatának a tanulóközösség által elfogadott szervezeti és 
működési rendje az SZMSZ egyik mellékletét képezi. 

• Az iskolai diákönkormányzat élén - a működési rendjükben meghatározottak szerint - 
választott Iskolai Diákbizottság áll (IDB).  A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a 
nevelőtestület előtt az IDB képviseli (jogait gyakorolja).  

• A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja és 
fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti 
jogait, fordulhat az iskola vezetőségéhez. A DÖK vezető tanárt a diákönkormányzat 
vezetőségének javaslata alapján a nevelőtestület egyetértésével az intézményvezető bízza 
meg. 

• Az iskolagyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékoztató, tájékozódó fóruma, amely 
a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. Az iskolagyűlés nyilvános, azon 
bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. 

• A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 
gyakorlása előtt ki kell kérni a diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

• Az iskolagyűlés az intézményvezető által, illetve a diákönkormányzat működési 
rendjében meghatározottak szerint hívható össze, évente legalább egy alkalommal 

• E közgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola intézményvezetője beszámol az előző 
iskolagyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. 

• A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola 
vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az 
intézményvezetőnek 30 napon belül választ kell adnia. Az iskolagyűlés napirendjét a 
közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

• Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetője vagy az 
iskola intézményvezetője kezdeményezi. 

• A diákönkormányzat a tanulókat a diák-önkormányzati faliújságon, DÖK gyűléseken 
keresztül tájékoztatja. 

8./Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

Az iskolavezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető 
segítségével a megbízott pedagógusvezetők, 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. A vezetőség az aktuális feladatokról a tanári helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, 
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valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  
4. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

• az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 
pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 

• az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 
közvetíteni a vezetőség, az iskolavezetőség felé. 

5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik a 
vezetőséggel és az Intézményi Tanáccsal. 

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. 
3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen 

tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a 
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

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

o az intézményvezető  
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén havonta, 
o  a diákközgyűlésen évente legalább 2 alkalommal,  
o A portán 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 útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola 
nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak.
  

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a 
nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. 
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A nevelők és a szülők kapcsolattartása 

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

• az intézményvezető: 
o az iskolai szülői értekezleten tanévenként 3 alkalommal, 
o a portán elhelyezett hirdető táblán keresztül, 
o az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 
o SZMK gyűlésen 
o a honlapon keresztül 

• az osztályfőnökök: 
o az osztályszülői értekezleten tájékoztatják.  
o a honlapon 
o időközönkénti írásbeli tájékoztatón  

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

• a családlátogatások, 

• a szülői értekezletek, 

• a nevelők fogadó órái, 

• a nyílt tanítási napok, 

• a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések, 

• a tájékoztató illetve ellenőrző füzet írásbeli bejegyzései. 
3. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak 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 útján az iskola vezetőségéhez, az 
adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 
diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével 
vagy az szülői munkaközösséggel.  

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és 
működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, 
valamint intézményvezető-helyetteseitől előre egyeztetett időpontban kérhetnek 
tájékoztatást vagy az iskolai munkatervben meghatározott fogadóórákon, 

7. Az iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata, házirendje 
nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A pedagógiai program 
egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg: 

• az iskola honlapján, 

• az iskola fenntartójánál, 

• az iskola irattárában, 

• az iskola könyvtárában, 

• az iskola intézményvezetőjénél és az intézményvezető-helyetteseinél, 
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• a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél, 

• az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 
8. A házirend egy-egy rövidített példányát, az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek 

át kell adni a törvénynek megfelelően. 
 

9./ A diák-önkormányzati szerv, diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 
kapcsolattartás formái és rendje 

a./ A diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tartanak az intézményvezető-helyettesek 
és a diák-önkormányzati mozgalmat segítő tanár. 

b./ A diákönkormányzat véleményének kikérése lehetséges az alábbi esetekben: 

− a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések tárgyalásakor; 

− a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, szervezésekor; 

− a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásakor; 

− a könyvtár működésének működési rendjének megállapításakor. 
 

c./ A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának formái: 

− diákparlamenti gyűlések előre meghatározott időpontban; 

− a diákönkormányzat vezetőségének megbízottja képviseli tanulótársait az iskola 
vezetősége, a nevelőtestület, valamint az SZMK értekezleteinek vonatkozó napirendi 
pontjánál; 

− az osztályközösségek a problémák megoldására megbízott diákjaik révén képviselik 
a tanulócsoportot az intézmény vezetőjénél; 

− a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézményvezetőt. 
 
10/ A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása 

a./ Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat 
programjai lebonyolításának zavartalan működésének feltételeit. 

Egy tantermet a diákönkormányzatnak biztosít, ami DÖK teremként működhet. 

11/. Az Intézményi Tanács kapcsolattartási formája és rendje 

a./ Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére: a nevelőtestület, a szülők és a 
tanulók továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek 
együttműködésének előmozdítására Intézményi Tanács működik, amely a szülők, a 
nevelőtestület, és a fenntartó azonos számú képviselőiből áll. 
Az Intézményi Tanács maga állapítja meg működésének rendjét, munkaprogramját, és 
megválasztja az IT választmányt intézményi szinten. 

b./ Az intézményvezető és az IT elnöke az együttműködés tartalmát és formáját 
tanévenként az intézményi munkaterv és az IT munkaprogramjának egyetértésével 
állapítják meg. Kapcsolatuk a feladatellátás függvényében folyamatos. 

c./ Az intézményvezető vagy megbízott helyettese tanévenként két alkalommal tájékoztatja 
az IT - t az intézmény működéséről. 
Az IT elnöke tanévenként egy alkalommal tájékoztatja az intézmény nevelő-testületét 
saját működéséről, éves munkaprogramjáról. 
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12./. A Közalkalmazotti Tanács és a szakszervezetek 

a./ A Közalkalmazotti Tanács és az intézményvezető munkakapcsolatát a rendszeres 
szakmai megbeszélés jellemzi a dolgozókat érintő kérdésekben. 

b./ A szakszervezetek és az intézmény vezetője munkakapcsolatát a Kollektív Szerződés 
rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a Kollektív Szerződés 
módosításának előkészítése az intézményvezető-helyettes feladata. 
A Közalkalmazotti Tanács és a szakszervezetek egyetértését és adott intézkedéssel 
kapcsolatban megbízottjuk aláírásával igazolja. 
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V. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK 

KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

1. Az intézményen kívüli kapcsolattartás 

a./  Köznevelési intézményünk az intézmény működése, a gyermekek szociális, 
gyermekvédelmi és nevelési ellátása, valamint a tanulók iskola- és pályaválasztása 
érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel az intézményvezető, 
vagy megbízottak útján. 

Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével 
kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és 
vállalkozásokkal. 

A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási 
Hivatal irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó 
pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai 
együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy 
segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának 
ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését.  

 
b./   Intézményünk rendszeres munkakapcsolatot tart: 

− a fenntartóval; 

− Intézményi Tanáccsal 

− a következő társintézményekkel:  

− Nevelési Tanácsadó 

− Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

− EGYMI 

− KSZKI 

− Békásmegyeri Közösségi Ház 

− OKK 

− Gyermekjóléti Szolgálat  

− A Budapest, III. ker. Rendőrkapitánysággal kapcsolatunk eseti. 

− Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (tankönyvárusítás) 

− A mindenkori gyermek étkeztető Kft (jelenleg Gyermekmenza Kft). 
c./ Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 

d./ Az intézményben párt, politikai mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem 
működhet. 

 

Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai 
szolgáltatókkal 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai 
szolgáltatások igénybevételéért az intézményvezető- helyettesek a felelősek. Segítik, 
hogy a szülők felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a 



 28

nevelési tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges 
tanulók további fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai 
szolgáltatások igénybevételét a pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a 
tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, 
sport- és tehetséggondozó versenyeken való részvételt. 

 

Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal  
A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelős tartja. Feladata, 

hogy megelőzze a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást 
kezdeményezzen. Feladata az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások 
jogszabályban rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat 
felvétele. Részt vesz továbbá a gyermekjóléti szolgálat által szervezett 
esetmegbeszéléseken. Szervezi a kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a 
gyermekjóléti szolgálatok között. 

A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek 
a felelősek. 

 

Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító 
egészségügyi szolgáltatóval 

 
Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti 

köznevelési törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A 
szolgáltatókkal a szűrővizsgálatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges 
kölcsönös kapcsolatért az intézményvezető-helyettesek a felelősek. 
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VI. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

1. A tanév rendje 

a./. A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév 
szorgalmi idejének előkészítése augusztus 21-től augusztus 31-ig tartó időszakban 
történik. 
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves 

munkatervben a szülői munkaközösség, az Intézményi Tanács és a Közalkalmazotti Tanács 
véleményének figyelembevételével. 

A tanév helyi rendjének elfogadása a tanévnyitó tantestületi értekezleten történik. A 
tantestületi értekezlet dönt az új tanév feladatairól, a pedagógiai program és a Házirend 
módosításairól, valamint az éves munkaterv jóváhagyásáról. 

b./ A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (Házirend) és a balesetvédelmi 
előírásokat az intézmény pedagógusai az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az 
első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. (A kivonatot a szülő rendelkezésére 
bocsátjuk) 
A tanév helyi rendjét, a Házirendet, a nyitva tartást és a felügyelet időpontjait az 
intézmény bejáratánál ki kell függeszteni. 

 
c./ A tanév helyi rendjében meghatározzuk: (az iskola éves munkatervében) 

− az intézményi szintű rendezvények és ünnepségek módját és időpontját; 

− a tantestületi értekezletek témáit és időpontjait; 

− a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját; 

− a tanítási szünetek időpontját - a miniszter által meghatározott kereteken belül. 

2. Az intézmény nyitva tartása 

a./  Az intézmény szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig fél 7 órától 18 
óráig tart nyitva.  
- Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett 

szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt szombaton, vasárnap és munka-
szüneti napokon zárva kell tartani. 
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt 
eseti kérelmek alapján, naponta legkésőbb 20 óráig. 

Az intézmény hivatalos ügyek intézésére 800-tól 1600-ig tartja nyitva irodáit. 
Az intézmény nyitvatartási idejében portai ügyelet működik a főbejáratnál. 

b./ Az iskola a tanítási szünetekben külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári 
szünetben irodai ügyelet hetente van. Az ügyeleti rendet a szünet megkezdése előtt a 
szülők a tanulók, pedagógusok és a fenntartó tudomására kell hozni. 

3./ Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 
• Tanítási időben minden, az iskolába érkező személy nevét és az érkezés, valamint a 

távozás időpontját a portai dolgozó nyilvántartó füzetben rögzíti. Az első és a hátsó 
kaput zárva kell tartani. 

• A tanítási idő befejezése után a délutáni foglalkozások ideje alatt a portai ügyelet 
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munkáját a kiépített iskolarádió-hangos bemondó segíti. 

• Felkísérni a szülőket, vendégeket abban az esetben, ha hivatalos ügyek miatt keresik 
az iskolavezetést, az intézmény pedagógusait, vagy az iskolatitkárokat a 
portaszolgálat feladata. 

• Az intézményben párt vagy párthoz tartozó szervezet nem működhet. 

4/. Az intézmény ügyeleti rendszabályai 

a./ Tanuló az iskolában felügyelet nélkül nem tartózkodhat még az óraközi szünetben sem. 
Az intézmény ezért évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend és a munkabeosztás 
függvényében. Az ügyeleti rend betartásáért az intézményvezető-helyettesek felelősek. 

b./ Az ügyeleti rendben beosztott, vagy a helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti 
terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus 
feladatait az ügyeleti rend tartalmazza. A pedagógusi ügyeletet segítő tanulói ügyelet 
szabályai a Házirendben találhatók. 

c./ Az intézmény a tanítási (foglalkozási) órák megkezdése előtt és után munkanapokon az 
alábbi ügyeletet tartja a szülői igények figyelembe vételével: 

− 6:30-tól 7:30-ig valamint 16:00-17:00-ig pedagógus jelenlétében. 
d./ Az iskola pedagógusai tanítás nélküli munkanapokon, igény esetén az 
intézményvezető vagy helyettesei által elkészített beosztásban gondoskodnak a tanulók 
felügyeletéről. 
e./ Az iskolai étkeztetés rendjéért tízórai szünetben az osztály tanítója, ebédnél a 

napközis tanító és a tanulószobát vezető  pedagógus felelős. 

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

a./ Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban 
levő órarend alapján történik pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanórán 
kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után 
szervezhetők. 

b./ A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 800-kor kezdődik. A 
kötelező tanítási órák 800-tól 1335 óráig tartanak. Indokolt esetben az intézményvezető 
rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai 
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A 
tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az 
intézményvezető és a vezető helyettesek tehetnek. 

c./ Az óraközi szünetek időtartama 10-15 perc a Házirendben feltüntetett csengetési rend 
szerint. Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott ügyeletes pedagógusok 
felügyelik. Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc. 
A dupla órák az intézményvezető-helyettesek engedélyével szünet közbeiktatása nélkül 
is tarthatók, de a pedagógus köteles felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig. 

d./ Az étkezést lehetőség szerint 1145 és 1415 óra között kell lebonyolítani. 
e./ A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét - a 

munkaközösség-vezetők javaslata alapján az éves munkaterv rögzíti. 
f./ A tanórán kívüli foglalkozások megtartásának rendje: 
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A foglalkozásokat lehetőleg 1400 és 1700 között kell tartani. 
g./ Egyéb rendelkezések: 

A napköziseknek 1430-tól 1600-ig a napköziben kell tanulniuk. 
A tanulószobai foglalkozás 1400- 1700-ig tart. 
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VII. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

 
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli 
rendszeres foglalkozások működnek: 

• napközi otthon, 

• tanulószoba, 

• szakkörök, 

• énekkar, 

• iskolai sportköri foglalkozások, 

• felzárkóztató foglalkoztatások, 

• egyéni foglalkozások, 

• tehetséggondozó foglalkoztatások, 

• továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok 

1. A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési 
szabályzat előírásai alapján. 

2.  A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége állapítja 
meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók 
házirendjében rögzíti. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend részét 
képezi. 

3.  A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli 
kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben az 
eltávozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek adhatnak 
engedélyt. 

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra 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 ha felvételt nyertek, 
akkor egy tanévre szól és kötelező. 

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 intézményvezetője bízza meg, akik 
munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet 
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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 iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközi 
otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben 
(tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – 
igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít.  

8. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 
működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési 
szabályzat tartalmazza. 

9.  Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az 
iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A 
tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 A tanórán kívüli foglalkozások célja 

• Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei szerint 
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez a Köznevelési Törvény alapján. A tanórán 
kívüli foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a nevelőtestület tagjai, a szülői 
munkaközösség, az Intézményi Tanács, továbbá iskolán kívüli szervezetek 
kezdeményezhetik az intézményvezetőnél. 

• Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a 
munkaközösség-vezetők javaslatai alapján indít az iskola. 

• A szakkörök vezetőit az intézményvezető bízza meg. A foglalkozások előre 
meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri 
naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri 
aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. 

• A szakköröket és időtartamukat fel kell tüntetni az éves munkatervben és a 
tantárgyfelosztásban.  

• Az iskola énekkara  

• sajátos diákkörként működik a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. 
Vezetője az intézményvezető által megbízott kórusvezető tanár. 

• Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját. 

• Az iskola könyvtára minden tanítási napon nyitvatartási idejében, valamint könyvtári 
tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. Használati rendjéről a 
Könyvtár Működési Szabályzat rendelkezik, amely az SZMSZ kötelező melléklete. 

• Múzeum, könyvtár, mozi, színház és egyéb művészeti előadás, tanulmányi kirándulás 
csoportos látogatása, ha tanítási időn kívül esik és költséggel jár, önkéntes, melynek 
költségeit a szülők fedezik. 

• A szabadidős programokat is a szülők anyagi helyzetéhez kell igazítani. A tanulók 
részvétele önkéntes, a költségeket a szülők fedezik. 
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• A foglalkozások pontos idejét tanévenként a tantárgyfelosztásban rögzítjük és az 
iskolai munkaterv tartalmazza. 

• A tanulmányi- és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények 
függvényében lehetséges és kötelező. Tanulóink intézményi, kerületi, budapesti és 
országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe 
véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és 
felelősek lebonyolításukért. A szervezést az illetékes intézményvezető-helyettesek 
irányítják. 

• A tanulók felkészítését a szaktanár, ill. a szakmai munkaközösségek végzik. 

• A tanulmányi kirándulások, erdei iskolák. 

• Hazánk tájainak, kulturális örökségének megismerése, az osztályközösség formálására 
szolgálnak. A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében 
kell tervezni, a diákképviselőkkel, az osztály szülői munkaközösségével kell 
egyeztetni a szervezést és a pontos célkitűzéseket. A kirándulások az iskola éves 
munkatervében foglaltak alapján vagy tanítás nélküli munkanapokon, vagy tanítási 
szünetben szervezhetők. Az erdei iskola alsó tagozaton tanítási időben szerveződik. 

• A kirándulás, erdei iskola költségeit úgy kell megállapítani, hogy az a szülőket a 
legkisebb mértékben terhelje. A kirándulás, erdei iskola várható költségeiről a szülőt 
az ellenőrző könyv és a tájékoztató füzet útján kell tájékoztatni, akik írásban 
nyilatkoznak a kirándulás költségének vállalásáról. 

• A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a 
zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 15 tanulónként legalább egy főt. 

• Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. Az 
osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az intézményvezető-helyettesnek. A 
tanuló részvétele a tanulmányi kiránduláson kötelező, erdei iskolában önkéntes. A 
költségeket a szülő fedezi. 

• A tervezett hely, idő az osztályfőnöki munkatervben szerepel. 

• A tanuló szociális helyzetétől, tanulmányi eredményétől függően a kirándulás 
költségeihez az iskola és az alapítvány is hozzájárulhat. 

• Tanítási idő alatt, szorgalmi időben egyéni és csoportos utazáshoz - amelynek célja 
továbbképzésen, kulturális-, sport- és tudományos rendezvényen való részvétel - az 
intézményvezető engedélye szükséges. 

• A tanulók csoportos utazása esetén az engedély megadásához szükséges kérelmet az 
utazó csoport vezetője az utazás előtt két hónappal az intézményvezetőjének írásban 
nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, 
útvonalát, a szálláshelyet, résztvevő tanulók számát, a kísérő tanárok nevét, a várható 
költségeket.  

• Az iskola tanulói közösségei (osztályok, szakkörök stb.) egyéb rendezvényeket is 
tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az 
intézmény vezetőinek, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a 
pedagógusi részvételt. 
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VIII. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

1. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodnia. 
Ezért az intézmény vezetője vagy az intézményvezető-helyettesek ügyeleti beosztás 
alapján kötelező munkahelyen töltendő ideje, addig tart, amíg a nevelési, oktatási 
intézményben tanuló tartózkodik. Az ügyeletes felelős vezető akadályoztatása esetén az 
intézményvezető jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 

2. A közalkalmazottak munkarendje 

a./ Az oktató nevelő intézményben alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a 
munkavégzés egyes szabályait az intézmény Kollektív Szerződése tartalmazza 
összhangban a Munka Törvénykönyvével, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvénnyel. 

b./ Az intézményben a közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az 
intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. 
A közalkalmazott munkaköri leírásait az intézményvezető-helyettesek és a 
Közalkalmazotti Tanács elnöke készítik el, az intézményvezető hagyja jóvá. 
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembe vételével az intézményvezető-
helyettesek tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 
változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

c./ Az intézményben dolgozó közalkalmazottak munkaidejére vonatkozó rendelkezéseket a 
Kollektív Szerződés tartalmazza. 

3. A pedagógusok munkarendje 

a./ A pedagógusok jogait és kötelességeit a Köznevelési Törvény rögzíti. A törvény szerint 
"a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező 
órákból, valamint a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, 
tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához 
szükséges időből áll" 

A munkaidő napi 8 óra, ill. heti 40 óra. 
b./ A pedagógusok napi munkarendjét , a felügyeleti és helyettesítési  rendet a vezető-

helyettes állapítja meg az intézményvezető jóváhagyásával, az intézmény működési 
rendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az 
intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe 
venni. 
Az intézményvezetőség tagjai - a fenti alapelv betartása mellet - javaslatokat tehetnek 
egyéb szempontok figyelembe vételére. 

c./ A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt 
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak 
helyén) megjelenni. 
A pedagógus köteles jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát 
lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 745-ig az intézmény 
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vezetőjének vagy helyetteseinek, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 
intézkedhessen és a tanmenet szerinti előrehaladást biztosíthassa. 

d./ A tanórák (foglalkozások) elcserélését a vezető engedélyezheti. 
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség 
szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani. 

e./ A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával 
összefüggő - rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 
intézményvezető adja a vezető helyettes és a szakmai munkaközösség-vezetők 
javaslatainak meghallgatása után. 
A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, a 
pedagógusok egyenletes terhelése. 
Többletmunka, ill. rendkívüli munka elrendelése csak a vonatkozó jogszabályok pontos 
betartásával lehetséges, melyet a Kollektív Szerződés tartalmaz. 
f./ A munkaidő-nyilvántartás érdekében az iskola dolgozói jelenléti ívet vezetnek. 
Vezetése és leadása havonta kötelező. 
 
4. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje 

 

Beosztás órától óráig 
iskolatitkár 800 1600 
portás 600-1200(de) 1200-2000 (du) 
Gyermekvédelmi felelős 800 1600 

Szabadidő szervező 800 1600 

pedagógiai asszisztens 730 1530 
takarítók Napi 8 óra egyéni beosztás szerint 
karbantartó 700-1500  
pszichológus Napi 8 óra 
fejlesztő pedagógus Napi 8 óra  

bentlakó gondnok Napi 8 óra (kézbesítés és takarítás) 
Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók munkaideje időarányos beosztással kerül 
meghatározásra. 

5. Az intézmény tanulóinak munkarendje 

a./ Az intézményi rendszabályok (Házirend) tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, 
valamint a tanulók munkarendjének, életének részletes szabályozását. 
A tanuló tanítási idő alatt csak az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 
írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további 
rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg (Házirend). 

b./ A Házirend betartása a tanulók számára kötelező.  
A Házirendet az intézmény vezetőjének előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el a 
törvényben meghatározott egyetértésével. 
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IX. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYINEK ÉS HELYISÉGEINEK 
HASZNÁLATI RENDJE 

1. Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok 

a./ Az iskola épületét címtáblával, az osztálytermeket és tantermeket a Magyarország 
címerével lehet ellátni. Ünnepeken az épület lobogózása a gondnok feladata. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

− a közösségi tulajdon védelméért, a felszereltség állagának megőrzéséért; 

− az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; 

− az energiával és az oktatáshoz szükséges anyagokkal való takarékoskodásért. 

− a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 
b./ Vagyonvédelmi okokból az iskola bejárati ajtaját a portás köteles zárva tartani. 

Idegenek az iskolába csak az ügyeletes portás kellő tájékozódása után léphetnek be (a 
portás feljegyzi a vendég nevét, belépés és távozás idejét és a belépés célját). 
A köznevelési intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók 
részére az alábbi módon határozzuk meg az intézmény látogatását: a vendéget a 
biztonsági szolgálat alkalmazottja felkíséri az irodába. 

2. Az iskola közalkalmazottaira és tanulóira vonatkozó rendszabályok 

a./ Az iskola dolgozóinak joga, hogy az iskola valamennyi helyiségét, létesítményét 
rendeltetésszerűen használja a nyitvatartási rendnek megfelelően. 
A szaktantermek (tornaterem, számítástechnikai terem, nyelvi terem, DÖK terem 
könyvtár) használatához a helyiség felelősének engedélye szükséges. 

b./ Az intézmény tanulói az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 
használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében 
tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való 
részvételt a szülő a tanuló tájékoztató füzetében (ellenőrző könyvében) történő 
bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá. A továbbiakról a Házirend 
rendelkezik. 

c./ Az iskola épületében tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám egészséges 
életmóddal, környezetvédelemmel, közéleti tevékenységgel, kulturális tevékenységgel 
függ össze. 

3. Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok 

a./ Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 
az intézményvezető írásos engedélyével , átvételi elismervény ellenében lehet. Ekkor a 
használatba vevő a tárgyak épségéért anyagilag felelős. Az engedélyen fel kell tüntetni a 
kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik 
példányát az irodában kell leadni és iktatni. A berendezés visszaszolgáltatásakor az 
iskolatitkárnak meg kell semmisítenie a leadott példányt. 

b./ A szakmai felszerelések, szemléltető eszközök, a szemléltetéshez felhasznált anyagok 
megrendeléséről a szakmai munkaközösségek, beszerzésükről a vezetőség gondoskodik 
az intézményvezető engedélyezése után. A tanításhoz használt szemléltető eszközök, 
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anyagok, médiák órán való felhasználásának biztosítása a tanár feladata. 
Az eszközök, berendezések meghibásodását az intézményvezető-helyetteseknek 
jelenteni kell a hiba megjelölésével. 
A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

4. A helyiségek biztonságának rendszabályai 

a./ Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. A bezárt termek 
kulcsát az irodában kell leadni. A tantermek zárásának ellenőrző felelőse az épületet 
záró gondnok, akinek gondoskodnia kell az elektromos berendezések áramtalanításáról 
is. 

b./ A tantermek, szaktantermek, tornatermek balesetmentes használhatóságáról, az azokban 
elhelyezett eszközök állapotának vizsgálatáról, karbantartásáról a tanteremfelelősök, 
illetve az ott tanító pedagógus gondoskodik. A termek használatának rendjét a Házirend 
szabályozza. 
A szertárak biztonságos zárhatóságáról, karbantartásáról a szertárfelelős gondoskodik. 
Oda tanulók csak az illetékes tanárral együtt, vagy csak az ő utasítására mehetnek be, és 
csak az általa előírt feladatokat hajthatják végre. 

c./ Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtérítenie. A tanulók által 
okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. A vezetőség feladata a kár 
felmérése, és a kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendeztetése. 

d./ A riasztóval ellátott helységek riasztásáról a gondnok gondoskodik minden nap 18 óra 
után. 

5. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje 

 
a/ Az intézménynek bérbeadási lehetősége van tornaterem , tanterem és aula esetében.  
b./ Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás és a 

rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. 
c./ Az iskola helységét használó bérbevevők csak a megállapodás szerinti helységekben  

és időben tartózkodhatnak az épületben. 
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X. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ  

BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

• biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai 
programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 
hatékonyságát; 

• segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

• az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 
dolgozók munkavégzéséről; 

• feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) 
és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével 
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

2. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 
a) A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

• az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

• az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, 
azokról másolatot készíteni; 

• az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül 
figyelemmel kísérni; 

• az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 
b) A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

• az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az iskola belső 
szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

• az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

• az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött 
dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével 

• hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott 
utasítás szerint időben megismételni. 

 
3. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

a) Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

• az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

• az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban 
észrevételeket tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen 
feletteséhez. 

b) Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

• az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel 
összefüggő kéréseit teljesíteni 
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• a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 
4. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

• Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az 
iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben 
előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

• Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 
tájékoztatnia kell. 

• Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett 
fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

• Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 
o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét 
o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 
 

5. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

• Intézményvezető: 
- ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek 
- ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli 

és technikai jellegű munkáját; 
- ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását 
- elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát 
- összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési 

tervet 
- felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

 

• Intézményvezető-helyettesek 
Folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli 
munkáját, ennek során különösen: 
- a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét 
- a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét 
- a pedagógusok adminisztrációs munkáját 
- a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 
- a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását, 
- folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munkavégzését, 

munkafegyelmét.  
 

• Munkaközösség-vezetők: 
Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok 
nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: 
o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket 
o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel). 

6. Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 
meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére 
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kijelölni. 
7. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező 
belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az 
intézményvezető a felelős. 
A belső ellenőrzési vezetői feladatokat az intézményben az intézményvezető látja el.  

A belső ellenőri tevékenységet az intézményben a fenntartó belső ellenőrzése látja el. 
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XI. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA  

BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

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, 

• a vezetőség 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. 

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

• intézményvezető  

• intézményvezető-helyettesek 

• munkaközösség-vezetők 
3. Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola 

pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat 
elvégzésére kijelölni. 

4. 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: 
o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 
o a tanítási óra felépítése és szervezése, 
o a tanítási órán alkalmazott módszerek, 
o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán, 
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 
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XII. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI 
ELJÁRÁSMEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS, VALAMINT A 
TANULÓVAL SZEMBENI FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES 

SZABÁLYAI 

 
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. 

1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől 
számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben 
részesíthető. Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: 
az intézményvezető; 
az intézményvezető-helyettes; 
az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen; 
a szaktanár. 
Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi 
eljárás kezdeményezője köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni.  

2. Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az 
intézményvezető jár el. 

3. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető három hónapon belül dönt, 
amelyet határozat formájában írásba kell foglalni.  

4. 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. A fegyelmi 
eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola intézményvezetője 
a felelős. 

5. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az 
intézmény vezetője a felelős. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatására lehetőség 
van, arról a fegyelmi bizottság vezetője írásban tájékoztatja a kötelességszegéssel 
gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt), az egyeztető eljárás 
igénybevételének lehetőségére.  

6. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt 
tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 
Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá az egyeztető eljárás 
nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. Amennyiben a 
kötelességszegés már legalább harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a tanulónál, a 
fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.  

7. Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető 
eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél 
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kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a 
sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell 
függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet 
elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi 
eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban 
a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a 
kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  

8. Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél 
elfogad. Személyét az intézményvezető közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén 
az oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője is felkérhető az egyeztetés levezetésére. 

9. Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:  
o Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az 

intézményvezető tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az 
egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus 
úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

o Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl 
ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.  

o Az egyeztetéssel megbízott pedagógus az egyeztető eljárás előtt legalább egy-
egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön 
egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek 
álláspontjának közelítése. 

o Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, 
hogy az egyeztető eljárás, lehetőség szerint 30 napon belül írásos 
megállapodással lezáruljon. 

o Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás 
készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 

o Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet 
okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek 
megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél 
közötti nézetkülönbség fokozódása. 

o Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

o Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor vagy az nem vezetett 
eredményre, akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a 
kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. A fegyelmi eljárás 
megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú 
tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

 
10. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz 

létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés, fegyelmi vétség 
kivizsgálása, a fegyelmi büntetés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás 
lefolytatása, a fegyelmi büntetés kiszabása. 

• A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, 
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illetve az iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében 
meghatározott kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. 

•  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. 

11.  A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás során bizonyítani kell. 
 

12. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a 
tanulói jogviszonyból ered. (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.) 

13. A tanulói fegyelmi ügyekben az a pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen 
módon érintett, nem vehet részt. Ő csak tanúként szerepelhet. 
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XIII. A TANULÓK RENDSZERES  

EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 

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

fenntartója megállapodást köt az iskola egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 
szolgáltatóval. 

2.  A megállapodásnak biztosítania kell: 

• az iskolaorvos alkalmanként történő rendelését az iskolában (tanévenként 
meghatározott napokon és időpontban), 

• az iskolai védőnő heti két alkalommal rendel az intézményben. 

• a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 
o fogászat: évente 2 alkalommal, 
o általános vizsgálat évi egy alkalommal 
o szemészet: évente 1 alkalommal, 

• a tanulók fizikai állapotának mérését évente 2 alkalommal, 

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

• a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát 
évente 1 alkalommal, 

3.  A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 
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XIV. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI  

A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK  

MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN  

(INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) 

 
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 a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

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 tűzvédelmi utasításnak és 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 a 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. 

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, bombariadó, 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. 
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7.  A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját 
az 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, valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait 
részletesen a munkaköri leírásuk vagy a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat 
tartalmazza. 

9.  Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi 
feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A 
munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe 
bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata 
tartalmazza. 

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. 

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. 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 
alapján 

1. A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 
2.  A nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Fel kell tárni a kiváltó és közreható okokat. balesetekről az előírt 
nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.  

3. A nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek az oktatásért felelős 
miniszter által vezetett, minisztérium által üzemeltetett elektronikus 
jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani. Ha az elektronikus 
jegyzőkönyvezésre rendkívüli esemény miatt nincs lehetőség, akkor jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a kivizsgálás bejezésekor, de legkésőbb a 
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tárgyhót követő hónap 8-ig a fenntartónak kell megküldeni. Az elektronikus 
jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell 
adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az 
iskola őrzi meg. Ha a sérült állapota miatt a vizsgálatot nem lehet befejezni a megadott 
határidőre, akkor ez a jegyzőkönyvben indoklásra kerül. 

4.  A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 
személyt kell bevonni.  

5. Súlyos balesetnek minősül:  
• 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. 

6.  Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet, valamint az iskolai 
diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

7.  Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat 
az iskola munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
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XV. 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 

• az intézményvezető-helyettesek 
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, 

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola intézményvezetője szükségesnek 
tartja. 

5.  A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre 
jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni 
(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 
kiürítéséhez.(hangos bemondón keresztül, jelzőcsengővel vagy kolomppal). A 
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a 
Katasztrófavédelmi szabályzatban található "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 
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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, 

• 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. A robbantással történő fenyegetés esetén 
szükséges teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv 
robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. intézményvezetői utasítás 
tartalmazza. 

13./ A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal 
történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény 
intézményvezetője a felelős. 

14./ Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési 
terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat 
megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős. 

15./ A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

16./ A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi 
helyiségeiben kell elhelyezni: 

• Tanári 
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• Könyvtár 

• intézményvezetői iroda 

• Iskolatitkári 

• Kémia előadó 

• Porta 
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XVI. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
Jogszabályi háttér 
Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról, 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról, 
110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, valamint 
az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata, 1999. 
Az iskolai könyvtár működési szabályzata tartalmazza: 
A könyvtárra vonatkozó adatokat. 
A könyvtár fenntartása és szakmai irányítására vonatkozó információkat. 
A könyvtár feladatait. 
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása. 
A könyvtári állomány elhelyezését és tagolását. 
Az állomány nyilvántartását. 
A könyvtári állomány ellenőrzését és védelmét. 
A könyvtári állomány feltárását. 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait. 
1. számú melléklet 
2. számú melléklet 
3. számú melléklet 
A könyvtárra vonatkozó adatok 
Elnevezése:  Pais Dezső Általános Iskola Könyvtára 
Címe:   1038. Budapest, Pais Dezső utca 1-3. 
Létesítésének ideje:  1981 
Elhelyezése:  az iskola épületegyüttesének első részében az intézményvezetői irodával egy 
folyosón, első emeleten, a tanulók és a pedagógusok által könnyen megközelíthető helyen. 
Alapterülete: 120 m2 
Használói köre: pedagógusok, tanulók, az iskola dolgozói 
 
A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása 
A könyvtár a Pais Dezső Általános Iskola szervezetében működik. Fenntartásáról és 
fejlesztéséről a fenntartó gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az 
iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget. 
Az iskolai könyvtár működését az iskola intézményvezetője irányítja és ellenőrzi a 
nevelőtestület és a diákközösségek javaslatainak meghallgatásával. 
A könyvtár feladatai 
Az iskolai könyvtár gyűjteményét szakszerűen fejleszti és feltárja. A gyűjteményre épülő 
szolgáltatásaival az iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa. Költségvetési keretén belül 
biztosítja az iskola alkalmazottai és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges 
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ismerethordozókat, információkat. A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a 
tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését, a tanulók 
önálló ismeretszerző képességének kialakítását. A pedagógusok alapvető pedagógiai, 
szakirodalmi és információs tájékoztatására törekszik, ennek érdekében fogadja más 
intézmények ilyen irányú szolgáltatásait. 
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása 
A gyűjtőkörre vonatkozó szabályzat a 1. számú mellékletben található. Az iskolai könyvtár 
az (közép)iskola követelményeinek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és arányosan 
fejleszti állományát. Az állomány vétel, ajándék, csere útján a gyűjtőköri elveknek 
megfelelően gyarapodik. 
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a fenntartó a 
költségvetésben előre megtervezetten, folyamatosan biztosítja. A fenntartó 
hasonlóképpen gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a szociális 
feltételekről. 
Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, 
nyomtatványok beszerzése az iskola költségvetésében biztosított összegekből a 
könyvtáros tanár feladata. Hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem 
vásárolható. A könyvtáros tanár az állományalakítás során figyelembe veszi az 
intézményvezető, a nevelőtestület, a diákközösségek javaslatait és az iskola könyvtári 
környezetének állományi adottságait. 
A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 
A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok. 
Könyvállomány: kézi- és segédkönyvtár, valamint kölcsönözhető állomány. Raktári rendjük: 
szépirodalom betűrendben, ismeretközlő irodalom szakrendben, ezen belül betűrendben. 
Periodikák. Raktári rendjük: a friss számok a folyóirattartón, a régebbiek tékázva. 
Audiovizuális dokumentumok. Raktári rendjük: külön egységként dokumentumtípusonként 
folyószámos elhelyezéssel. 
Az állomány nyilvántartása 
A könyvtárba érkező, gyűjtőkörbe tartozó, tartós megőrzésére szánt dokumentumokat 6 napon 
belül állományba kell venni. 
A könyvtári állomány ellenőrzése, védelme 
Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell 
vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé és a természetes elhasználódás következtében 
alkalmatlanná vált dokumentumokat. Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasók által 
elveszített és térített dokumentumokat is. 
Az olvasó az általa elveszített, megrongált dokumentumot az alábbi módokon 
pótolhatja: 
a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével, 
a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével, 
a dokumentum másolási értékének megtérítésével, 
a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum beszerzésével. 
A könyvtári állomány feltárása 
Az iskolai könyvtár teljes állományáról az alábbi katalógusok készülnek: 
raktári katalógus, 



 55

alapkatalógus: betűrendes leíró katalógus, 
csoportképzéses szakkatalógus. 
Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásaival a könyvtár használóinak rendelkezésére áll. 
A könyvtár használóinak köre: 
az iskola tanulói, 
az iskola nevelőtestülete és nem pedagógus dolgozói.  
Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek, intézmények csak könyvtárközi kölcsönzés 
útján vehetik igénybe az iskolai könyvtárat. A könyvtár biztosítja a számítógépes 
informatikai szolgáltatásokat is a könyvtárt használók körében. Az iskolai könyvtáron 
keresztül használatra megkapja a pedagógus a munkájához szükséges tankönyveket, tanári 
segédkönyveket, audiovizuális dokumentumokat, valamint az informatikai eszközöket 
igényük és a könyvtár lehetőségei szerint. Ezeket esetenként előzetesen egyeztetik a 
könyvtárossal. 
Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az 
iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók 
számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát, valamint a 
csak helyben használható dokumentumok kivételével a kölcsönzését. Tájékoztató szolgálat 
keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, 
bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segíti az iskolai munkához, a különböző 
versenyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást 
is végez. Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra 
épülő tanítási órák kialakításában, előkészítésében. Könyvtári kölcsönzés keretében a saját 
gyűjteményben nem található dokumentumokat (a felmerülő költségek térítése esetén) más 
könyvtáraktól átkéri, illetve a hozzá érkező hasonló kérdéseket kielégíti. Maradéktalanul 
ellátja a szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat. Gondoskodik az állomány 
védelméről, szakmai rendjéről. 
Az olvasó köteles betartani a könyvtár használatának szabályait. Köteles rendezni tartozását 
az iskolával történő jogviszony megszűnése előtt. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait, 
azok igénybevételével összefüggő részletes szabályokat a 2. számú melléklet, a 
tankönyvtári és tartós tankönyvek szabályzata az 3. számú melléklet tartalmazza. 
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. 
Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 
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1. sz. melléklet 
 

A könyvtár Gyűjtőköri szabályzata 
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 
Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítást a nevelőtestület 
véleményének kikérésével az iskola intézményvezetőjének jóváhagyásával végzi. 
Az egyes dokumentumok beszerzésénél figyelembe kell venni az iskolai könyvtár 
funkciórendszerét, az iskola vonzáskörzetében működő könyvtárak szolgáltatásait, a 
beszerzési példányszámok meghatározásánál pedig az ellátandó tanulók, tanárok 
számát. 
Az iskolai könyvtár alapfunkcióját az iskola nevelési-oktatási céljai, és azok tartalma 
határozza meg. A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő 
dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtő körébe. Ide soroljuk az írásos nyomtatott 
dokumentumtípusok közül a segédkönyveket, a helyi tantervekben meghatározott kötelező és 
ajánlott olvasmányokat, a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és 
szépirodalmat, a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakirodalmat, tanítás-tanulást segítő nem 
nyomtatott ismerethordozókat. A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek 
kielégítését a mellékgyűjtő körbe sorolt dokumentumok képezik. Az iskolai könyvtár a 
tananyagon túlmutató ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen vállalhatja. 
A tanulók és nevelők sokirányú érdeklődését, egyéni művelődését segítik más könyvtárak is. 
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról: 
Írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, tankönyv, periodika. 
Audiovizuális ismerethordozók: hangos-képes dokumentumok. 
Egyéb információhordozók. 
A beszerzés forrásai: 
Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék, csere útján gyarapszik. 
Nem kerülhetnek az állományba a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok. 
A gyűjtés szintje és mértéke: 
Kiemelten kell gyűjteni a helyi tantervekben meghatározott kötelező és ajánlott irodalmat, 
munkáltató eszközként használatos műveket. 
A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó irodalmat tartalmi teljességgel, de 
válogatással kell gyűjteni. 
Az ismeretközlő dokumentumok közül a tantárgyak oktatásában felhasználható 
tudományterületek enciklopédikus szintű gyűjtése, a tananyagban szereplő írók, költők 
válogatott művei, antológiák, gyűjteményes kötetek, az iskolában tanulható szakmák 
szakkönyveinek a beszerzése az elsődleges. 
Az iskolai könyvtár az iskolában oktatott tantárgyak alap- és középszintű irodalmát gyűjti. 
 
Szépirodalom 
A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége 
Átfogó lírai, prózai, drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatására: válogatva 
Az általános iskolai tananyagnak megfelelően a házi- és az ajánlott olvasmányok: kiemelten. 
A tananyagban szereplő szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei: válogatva 



 57

A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs alkotók művei: erős válogatással. 
Tematikus antológiák: válogatással. 
Regényes életrajzok, történelmi regények: erős válogatással. 
Az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalma: erős válogatással. 
 
Szakirodalom 
A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége 
Alap-szintű általános lexikonok és enciklopédiák alapszinten: válogatva. 
Alap-szintű általános lexikonok és enciklopédiák középszinten: válogatva 
A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alap- és középszintű 
elméleti és történeti összefoglalói alapszinten: válogatva. 
A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alap- és középszintű 
elméleti és történeti összefoglalói középszinten: válogatva 
A tantárgyak, szaktárgyak, szaktudományok alap- és középszintű történeti összefoglalói 
alapszinten: válogatva. 
A tantárgyak alap szintű történeti összefoglalói középszinten: válogatva. 
Munkáltató eszközként használatos alap- szintű ismeretközlő irodalom alapszinten: válogatva. 
A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó középszintű irodalom: válogatva. 
Az iskola érvényben lévő tantervei, tankönyvei: teljességgel. 
Az iskola oktatási segédletei: teljességgel. 
A tanított nyelvek oktatásához felhasználható segédletek: erősen válogatva. 
Helytörténeti művek: válogatva. 
 
Pedagógiai gyűjtemény 
Az iskolai könyvtár gyűjti a pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való 
felkészülést segítő pedagógiai szakirodalmat (pedagógiai lexikonok, neveléselméleti 
kézikönyvek, neveléstörténeti összefoglalások, a pedagógiai klasszikusainak művei, a családi 
életre való neveléssel, értelmi neveléssel, személyiségformálással kapcsolatos munkák, 
tantárgyi módszertani segédkönyvek), a pedagógia határtudományai közül az alapvető 
pszichológiai irodalmat, valamint a szociológia, szociográfia, statisztika, jog irodalmát 
enciklopédikus szinten. 
 
Könyvtáros segédkönyvtára 
A tájékoztató munkához a kézi- és segédkönyvek mellett: 
Válogatva gyűjtött: az általános bibliográfiák, szakbibliográfiák, kiadók és könyvkereskedői 
katalógusok; a gyarapítás, nyilvántartás, osztályozás, katalógusszerkesztés szabályai; a 
könyvtárat érintő jogszabályok, irodalompropagandával kapcsolatos módszertani kiadványok. 
Teljességgel gyűjtött: állományra vonatkozó alapjegyzékek, ajánlóbibliográfiák, MPI iskolai 
könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok. 
 
Hivatali segédkönyvtár 
Az iskola vezetése részére gyűjtendő az igazgatás, a gazdálkodás, az ügyvitel körébe tartozó 
legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények. 
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Periodika gyűjtemény 
A tanulás-tanítás folyamatában felhasználható napilapok, tudományos folyóiratok, anyanyelvi 
művelődést segítő periodikumok, pedagógiai hetilapok, folyóiratok, tantárgyak módszertani 
folyóiratai, könyvtári szakmai folyóiratok. 
 
Audiovizuális gyűjtemény 
A tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató, illetve ismeretterjesztő 
dokumentumok beszerzése fokozottan ajánlott. 
 

2. sz. melléklet 
 

Könyvtárhasználati szabályzat 
Az iskolai könyvtárnak az iskola minden tanulója és dolgozója tagja lehet. A beiratkozás 
díjtalan, a könyvtári tagság megújítása tanévenként szükséges. A könyvtárat nyitvatartási 
időben a beiratkozott tagok használhatják. A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a 
könyvtári szabályok betartására. 
A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 
Az állományból egy-egy alkalommal maximum 5 kötet kölcsönözhető 2 hétre. A kölcsönzési 
idő egyszer meghosszabbítható. A könyvek a tanév végéig kölcsönözhetők. 
A dokumentumok közül csak helyben használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, 
periodikumok, nem nyomtatott dokumentumok. A csak helyben használható 
dokumentumokat a pedagógusok egy tanítási órára kikölcsönözhetik. 
Az olvasó a könyvtári tartozását az iskolával való tanulói, illetve dolgozói jogviszony 
megszűnése előtt köteles rendezni. 
Az esetleges adatmegváltoztatás bejelentését a könyvtárhasználó köteles a változás után 
maximum 15 nappal írásos formában bejelenteni a könyvtáros részére. A változásokat 
hivatalos dokumentumokkal kell igazolni. 
A könyvtár nyitva tartási ideje minden tanév kezdetekor kifüggesztésre kerül a könyvtár 
ajtajára. Nyitva tartás időben lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, a 
könyvtárhasználati órák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, melyek tervezésében, 
szervezésében a könyvtáros tanár a szaktanárokkal együtt vesz részt. 
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges 
ismeretekről. 
A könyvtáros tanár segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges 
irodalomkutatásában. Segíti, irányítja a könyvtárhasználati versenyre való felkészítést. 
A könyvtárban nyilvántartás készül a kölcsönzésekről. A kölcsönzésben lévő műveket az 
olvasó előjegyeztetheti. A saját gyűjtemény kereteit meghaladó igényeket az olvasó kérésére a 
könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel elégítheti ki. A felmerülő költségek az olvasót terhelik. 
Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el szaktantermekben. A letéti állományt 
szeptember elején veszik át és tanév végén adják vissza a megbízott tanárok, akik az átvett 
állományért anyagi felelősséggel is tartoznak. A letéti állomány nem kölcsönözhető. 
Ha az olvasó a könyvtári dokumentumot elveszti, megrongálja, akkor ugyanannak a műnek 
egy másik, kifogástalan példányát köteles beszolgáltatni. Ha ez nem lehetséges, akkor az 
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olvasó a könyv mindenkori beszerzési költségét köteles megtéríteni. Végső esetben a 
könyvtár a megrongált, illetve elveszett dokumentummal egyenértékű dokumentumot is 
elfogadhat. 
Az intézményvezető-helyettes I. feladata, hogy a tanulói, illetve dolgozói jogviszony 
megszűnése előtt ellenőrizze az érintett személyek könyvtári tartozásait, és azok rendezését.  

 
3. sz. melléklet 

 
Tankönyvtári 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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XVII. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

a./ Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése bővítése, valamint az iskola 
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és 
kötelessége. Az ünnepélyek, megemlékezések a tanulók identitás-tudatának fejlesztése, 
hazaszeretetük mélyítése, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös 
cselekvés örömére, az új közösségek formálására szolgálnak. 
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 
nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

b./ Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi- és sportrendezvényekre 
stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók 
számára egyenletes - a képességeket és a rátermettséget figyelembe vevő - terhelést 
adjon. 
Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és tanulók 
jelenléte kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 

c./ Az intézmény ünnepi rendezvényei: 
nemzeti ünnepek: 
október 23. 
aradi vértanúk napja (október 06.) 
a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) 
március 15. 
a holokauszt áldozatainak emléknapja ( április 16.) 
a Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.)   
hagyományos- és kulturális rendezvényeink: 
tanévnyitó, 
A magyar nyelv napja (november 13.)  
A magyar kultúra napja 
A Föld napja, a víz világnapja 
Pais nap 
Ballagás, évzáró 
 
Az iskolaszintű versenyek és rendezvények: 
szaktárgyi versenyek, sportversenyek, Mikulás ünnepség, karácsony, farsang, 
különböző táborok (állótábor, vándortábor, képző tábor,), erdei iskola, "PAIS-nap,  
Egészségnap, sportnap, alapítványi nap, délutáni sportolási lehetőségek. 
d./ Iskolánk névadójáról, Pais Dezsőről minden év március 20-án emlékezünk meg. 
Délelőtt az iskolarádión keresztül elevenítjük fel életútját és munkásságát. Ezen a napon 
délután a nyolcadik osztályosok virággal tisztelegnek sírjánál a Farkasréti temetőben. 
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2. A hagyományápolás külsőségei 

a./ Az intézmény emblémájának leírása 
sárga mezőben kék folyó pajzs alakú, Zala folyó van benne, mert onnan származik Pais 
Dezső, akinek nyelvi munkásságát a nyitott könyv jelképezi. 

b./ Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 
lányok: fehér blúz, sötét szoknya 
fiúk: fehér ing, sötét nadrág. 

c./ Az iskola hagyományos sportfelszerelése: 
lányoknak sportdressz 
fiúknak nadrág és fehér póló vagy atléta. 
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XVIII. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT,  
HITELESÍTETT ÉS TÁROLT IRATOK KEZELÉSE 

Az iratkezelés felügyeletét Eördöghné Árva Ildikó, a Pais Dezső Általános Iskola 
intézményvezetője látja el. 

1. Az elektronikus irat: az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 
alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus aláírással ellátott, 
elektronikusan tárolt irat.) 

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 
a. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

• a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

• a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

b. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

 
2. Az intézményben keletkező elektronikus iratokat kinyomtatjuk. Az intézményben 

keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az iskola, 
intézményvezető-helyettese végzi el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az 
elektronikus irat irattári példánya. 

• A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

• el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

• az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 
szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 
intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 
A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 
hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 
 
A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 
A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési 
rendje: 

• El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely 
tartalmazza a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos 
körbélyegző lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni. 

• A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján 
vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni 
azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés 
szövege:  

Hitelesítési záradék 

• az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 
„elektronikus nyomtatvány”,  
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• az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

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

4. Az elektronikus iratokat az iskola intézményvezetőjének számítógépén, elektronikus 
úton meg kell őrizni Az őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell 
készíteni. 

5. 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 
iskolatitkár a felelős. 
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XIX. MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 

 

 

Munkaköri leírás 

 

………………………………………../dolgozó neve/ 

 

Beosztás:     …………………………………. 

 

Munkahely neve, címe:   Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

 Pais Dezső Általános Iskola 

      1038 Budapest, Pais Dezső u. 1-3. 

 

Munkaidő:     heti …….. óra 

Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: ……. óra 

Kötött munkaidő:    ……. óra 

Megjegyzés:    A tankerületen belül átirányítható másik intézménybe. 

 

 

 

 

Titoktartási nyilatkozat 

„Alulírott 

…………………………………………………………………………………………………

……………………… név, lakcím) e nyilatkozattal kötelezem magamat, hogy a 

tudomásomra jutott állam- és szolgálati titkot megőrzöm, a tevékenységem során előttem 

ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy személynek tájékoztatást 

nem adok, amelyek kiszolgáltatása az állam az intézmény, munkatársam, vagy az állampolgár 

számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.” 

Budapest,  

         Aláírás 
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A szaktanár munkaköri leírása 

Feladatai: 

- Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban 

meghatározott rendben. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a 

szakmai munkában. 

- A pedagógus felelősséggel és önállóan; a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit, 

jogait a KJT az iskola SZMSZ-e, pedagógiai programja, és munkaterve tartalmazzák. 

- Nevelő – oktatómunkáját nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a 

módszerek és a taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi 

- Megismeri a szaktárgyában rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek 

közül az iskola pedagógiai koncepciója alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva 

választja ki a legmegfelelőbbeket. 

- Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a 

képességek fejlesztését célzó tanmenetet készít. 

- Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat 

szakszerűen és pontosan megtartja. 

- Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket 

optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

- Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, a pedagógiai programban 

rögzítettek szerint, s eközben gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli 

számonkérés egyensúlyban legyen. 

- Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 8 munkanapon 

belül kijavítja és kijavíttatja. A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal 1 héttel 

előre közli, ennek segítségével tanártársaival együtt biztosítja, hogy ugyanabban az 

osztályban egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjanak. 

- A félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja. 

- A kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt 

kijavítja, velük együtt értékeli. 

- Az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó 

gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet, illetve a 

tantárgyfelosztásnak megfelelően felzárkóztató foglalkoztatásokat tart. 
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- A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola 

lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához 

(differenciált foglalkozás, helyi szakkör, tanulmányi versenyekre való felkészítés, 

központi tehetséggondozó szakkör, országos versenyek). 

- Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. 

Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, 

megőrzéséről, a szertár rendjéről és öntevékenyen részt vállal a szemléltető eszköz – 

állomány fejlesztésében, taneszközöket rendel ill. selejtez a gazdasági vezetővel 

együttműködve. 

- Az iskola pedagógiai programjában meghatározott – szaktárgyával kapcsolatos – 

szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal. 

- Előzetes megállapodás szerint a kötelező óraszámába beszámíthatók a következő 

feladatok: szakköri foglalkozások, énekkar, sportkör, tehetséggondozás, felzárkóztató 

foglalkozás; ebédeltetés, reggeli ügyelet, folyosóügyelet, napközis foglalkozás, 

tanulószobai foglalkozás. 

- Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékokkal díjazott 

feladatokat (osztályfőnök; szakmai munkaközösség vezetője, diákönkormányzat 

vezetője) és felelősi tevékenységeket (p. szakleltár felelős, pályaválasztási felelős, 

tankönyvfelelős, szabadidő szervező stb.). 

- Az éves munkatervben rögzített időpontban óraközi ügyeletet vállal; valamint 

beosztható a helyettesítési rend szerint helyettesítésre. 

- Mentori tevékenységet láthat el a tanulók mellett pályázat alapján, gyakornoki idejét 

töltő pályakezdő pedagógus mellett az igazgató megbízása alapján. 

- Szakszerűen irányítja, ellenőrzi az osztályozó és javítóvizsgákat. 

- Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát: pontosan 

vezeti az osztálynaplót; a tanulók érdemjegyeit beírja vagy beíratja az ellenőrző 

könyvükbe; megírja a javító – és az osztályozó – vizsga jegyzőkönyveit. 

- A munkatervben meghatározott időpontokban szülői értekezletet, fogadóórát tart. A 

szülőkkel való találkozási alkalmakkor tájékoztat a tantárgyi követelményekről, a 

tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő 

problémákat. 

- A szaktanár mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a testületi értekezleteken, 

megbeszéléseken; joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 
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- Segíti a diákönkormányzat munkáját, részt vesz módszertani közösségek, minőségi 

körök munkájában, intézményi ünnepélyeken és megemlékezéseken. 

- A szaktanár kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a 

szaktárgya körébe tartozó új tudományos eredmények megismerése és a 

szakmódszertani fejlesztések körében való tájékozódás. 

- Megbízás alapján részt vesz a tanulók tanszerellátásában (tankönyvosztás); 

meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyában használatos írószer és egyéb 

taneszköz – szükségletet, tapasztalatai alapján javaslatot tesz a rászoruló tanulók 

tanszersegélyben való részesítésére. 

- Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a 

helyettesítés szakszerűségéhez. 

- Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja 

kollégáival önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi értékelés 

helyi elveit. Részt vesz a helyi tantervek kidolgozásában. 

- Szaktárgya tanításával egyidőben minden pedagógus kötelessége a tanulók 

személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén 

való fejlesztése; a pedagógiai programban rögzített értékrend következetes 

képviselete. 

- A tanulók részére egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, ha a tanuló balesetet szenved, a szükséges intézkedéseket megteszi. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; ennek előmozdítása érdekében 

együttműködik az osztályfőnökökkel és a vele egy osztályban tanító kollégákkal. 

- Az előírt továbbképzési kötelezettségét teljesíti. 

- A leltárban átvett tárgyakért anyagi felelősséget vállal. 

- Minden egyéb feladata a tantárgyfelosztásban rögzítve van. 
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Az osztályfőnök munkaköri leírása 

 

Egy osztályt és annak tanulóit érintő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; a nevelési 

tényezők összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése 

érdekében. 

Az osztály közösségi életének szervezése. 

 

Legfontosabb felelősségek és feladatok: 

- Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg egy évre. Munkáját a Köznevelési 

Törvény, az iskola pedagógiai programja és az éves munkaterv alapján végzi. Az 

osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a tanulók 

személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése; közösségi 

tevékenységük irányítása; önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó képességük 

fejlesztése. 

- Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki 

órák tématerve, amelynek formai, szerkezeti követelményeit az osztályfőnöki 

munkaközösség határozza meg. 

- Személyiség – és közösségfejlesztő munkája, az iskola pedagógiai programjában 

preferált alapértékek osztályban való elfogadtatása érdekében: 

� Törekszik a tanulók személyiségének, családi és szociális körülményeinek 

alapos megismerésére; a szülők iskolával szembeni elvárásainak 

megismerésére. 

� Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit; alakítja az osztályon belüli 

értékrendet. 

� Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. 

� Látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli foglalkozásait; 

tapasztalatait, észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel 

megbeszéli. 

� Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító 

tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

� Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az intézményvezető 

kérésére a nevelőtestületi értekezleten ismerteti és elemzi a tanulócsoport 

helyzetét, neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az 
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osztályban tanító pedagógusokkal megvitatja az addig tapasztaltakat és a 

következő időszak teendőit. 

� Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő 

szintet a tanulásban. Havonta az osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi 

előmenetelét, magatartását és szorgalmát. 

� Segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását. 

� Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

� Tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy az 

osztály közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen minden tanulónak a 

demokratikus közéleti szereplésre való felkészülésre. 

� Helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket 

használja fel az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák 

megoldására. Az osztályfőnöki órák témáit a munkaközösség által 

meghatározott formában; tanmenetben rögzíti. Az osztályfőnöki órákon folyó 

irányított beszélgetések szolgálják az iskola programját; de mindenképpen 

tartalmazzák a humanista alapértékek elfogadtatására való törekvést. Rendre, 

tisztaságra; udvarias, kulturált viselkedésre; fegyelmezett munkára és tanulásra 

szoktatja diákjait. A munka és a dolgozó ember tiszteletére; az önművelés 

igényére; a testi – lelki egészség megőrzésére; környezetvédelemre; 

demokratizmusra; önismeretre; harmonikus, társas kapcsolatokra nevel. A 

tanmenetben tervezett témák feldolgozására alaposan felkészül, ugyanakkor a 

tanulók érdeklődésének, aktivitásának figyelembe vételével rugalmasan kezeli 

azokat: egyesekre a tervezettnél több vagy kevesebb időt fordíthat. 

� A nevelő munkája tervezésében az osztályfőnöki tanmenetet foglalkozási 

tervvel egészíti ki. Ebben megtervezi a gyerekek személyiségfejlesztése 

érdekében elvégzendő felméréseket, vizsgálatokat, a tanulókkal való egyéni 

bánásmód eljárásait; s az osztállyal való egyeztetés után a tanévre tervezett 

közös tevékenységeket (munka, kirándulások, egyéb rendezvények) 

� Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire; ünnepségeire; 

szervezi osztálya szabadidős foglalkozásait oly módon, hogy így 

megismertesse tanítványaival a kulturált szórakozás és művelődés változatos 

formáit. 
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� Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját; felkelti a tanulókban az iskolai 

közéleti tevékenység iránti érdeklődést, az osztály életének demokratikus 

szervezésével kifejleszti bennük az ehhez szükséges képességeket. 

� A gyerekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és 

szabadidős foglalkozásokat is) értékeli; és kialakítja a tanulókban a reális 

önértékelés igényét. 

� Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás 

megismertetésére. A gyerekek életkorának megfelelően szakmai ismeretekkel, 

önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a pályaválasztásra. 

� Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem 

rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. 

� Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására; 

együttműködik a szülőkkel. 

� Az iskolai munkatervben meghatározott időpontban szülői értekezletet ill. 

fogadó órát tart. 

� Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét; 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve 

az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

� Gondoskodik osztályában a szülői munkaközösség megalakulásáról és aktív 

működéséről. Kapcsolatot tart a szülői munkaközösség intézményi tanács 

képviselőivel. 

� Megszervezi az arra vállalkozó a pályaválasztási, iskolai szabadidős 

programok, kirándulások, szervezésében, az iskolai alapítvány támogatásában. 

� Osztályfőnöki megbízatása hogy – szükség esetén – a tanulókat meglátogatja 

szülők előzetes értesítésével és beleegyezésével. 

� Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséretet és 

elmarasztalás formáit. 

� Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló 

szabályszerű, naprakész vezetéséért, a törzslapok pontos felfektetéséért. 

� A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel; gondoskodik számukra szociális 

és tanulmányi segítség nyújtásáról. 
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� Rendszeresen ellenőrzi, hogy bekerült-e és aláíratták-e a tanulók az 

ellenőrzőben a jegyeket és bejegyzéseket. 

� Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait; adatokat szolgáltat osztályáról 

az iskolai statisztika elkészítéséhez. 

� Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket; 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

� Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, 

tanulmányozza a szükséges szakirodalmat, bemutató foglalkozást, különböző 

témájú felmérések kidolgozását és elemzését vállalja. 

Munkakörülmények: Az osztályfőnököt megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa 

szaktárgyait. 
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A szakmai munkaközösség vezető munkaköri leírása 

Feladatai: 

- Az intézményben folyó nevelő – oktatómunka szakmai színvonalának javítása. Az 

iskolavezetés segítése az egyes szakterületek munkájának tervezésében, 

szervezésében, ellenőrzésében és értékelésében. Az iskolai belső továbbképzések 

szervezése. 

- A szakmai munkaközösség vezető irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős 

azok szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatás színvonaláért. 

- Fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti a módszertani eljárásokat. 

- Ismeri a köznevelés fejlesztési programját, a Köznevelési Törvényt, az iskola 

pedagógiai programját, SZMSZ-ét. 

- Szakterületének megfelelően részt vesz a munkaközösség tagjaival együtt az iskola 

pedagógiai programjának, helyi tantervének folyamatos aktualizálásában. 

- Minden tanév végén értékeli a munkaközösség egész évi munkáját, tanév elején 

elkészíti a következő tanév munkatervét, ami alapul szolgál az iskolai munkaterv 

elkészítéséhez. 

- Alkotó módon közreműködik az iskolai Szervezeti és Működési szabályzatának 

létrehozásában, módosításában. 

- Javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó tantárgyakat illetően a tantárgyfelosztásra, 

véleményezi a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

- Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat szervez. 

- Tantárgycsoportjukban pályázatokat, tanulmányi versenyeket szervez, figyelemmel 

kíséri az iskola tanulóinak részvételét kerületi, budapesti, ill. országos versenyeken. 

- Törekszik az egységes követelményrendszer kialakítására, ennek alapján felméri és 

értékeli a tanulók tudás – képességszintjét. 

- Az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végezhet. 

- Javaslatot ad a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

- Önképzése példamutató, segíti munkaközössége tagjainak a továbbképzését is, ebben 

igényli a szaktanácsadók segítségét. 

- Részt vesz szakmai pályázatokon, ösztönzi és segíti ebben kollégáikat is. 

- Fokozott figyelemmel segíti a munkaközösségben dolgozó pályakezdő nevelők 

munkáját. 
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- Elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, 

foglalkozási terveit, ellenőrzi a követelmények megvalósítását. 

- Ellenőrzi és értékeli a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, 

intézkedéseket kezdeményez az intézményvezetőnél, javaslatot tesz a jutalmazásra és 

kitüntetésre. 

- Rendszeresen – legalább évente két alkalommal – órát látogat a munkaközösség 

tagjainál, tapasztalataikat megbeszélik. 

- Rendszeresen ellenőrzi a dolgozatok, a házi füzetek, a témazáró feladatlapok vezetését 

és a javításra vonatkozó intézményi megállapodások betartását. 

- Irányítja az iskolai munkatervben rögzített eredményméréseket, összegzi és elemzi a 

tapasztalatokat, levonja a szükséges következtetéseket, javaslatokat tesz a 

hiányosságok felszámolására. 

- Látogatja a fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat is, 

tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt. 

- Negyedévenként ellenőrzi a munkaközösséghez kapcsolódó tantárgyak osztályzatait. 

- Figyelemmel kíséri a felügyelete alá tartozó szaktárgyak technikai felszereltségét, 

javaslatot tesz a fejlesztésre. 

- Április végén tájékoztatja az intézményvezetőt a tantárgyi követelmények 

teljesítéséről. 

- Javaslatot tesz tanszer, tankönyvrendelésre, szakkönyvek vásárlására. 

- Szakszerűen irányítja, ellenőrzi az osztályozó és javítóvizsgákat, elvégzi az ezzel 

kapcsolatos adminisztrációt. 

- Tapasztalatai alapján felelősséggel nyújt információkat a döntések előkészítésében az 

intézményvezetőnek. 

- Képviseli a munkaközösség tagjainak az érdekeit az iskolavezetés és a szaktanácsadók 

előtt, az intézményi döntésekről tájékoztatja a munkaközösség tagjait. 

- Részt vesz a kerületi munkaközösség értekezletein, továbbképzésein. 

- A napközis munkaközösség vezetője a fentieken túl lássa el a következő feladatokat. 

a) Kísérje figyelemmel a tanulók igényeit és felvételét a napközibe és a 

tanulószobába, különösen az év elején, de egész évben folyamatosan. 

b) Tanév elején (a létszám ismeretében) tegyen javaslatot az intézményvezetőnek a 

csoportok összetételére és vezetőjére. 
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c) Rendszeresen ellenőrizze a kulturált és az egészségügyi követelményeknek 

megfelelő étkezést, észrevételeit közölje az intézményvezetővel. 

d) Gondoskodjon a Napközis üzenő füzet rendszeres használatáról, a szülők kellő 

időben történő informálásáról. 

e) Készítse el a csoportok ebédeltetési rendjét. 

 

- Az osztályfőnöki munkaközösség – vezető a fenti feladatokon túl: 

a) Negyedévenként ellenőrzi a magatartási és a szorgalmi osztályzatokat, a tanév 

elején október 1. – ig pedig az osztálynaplók megújítását, a személyi adatok 

kitöltését, tanév végén a naplók lezárását. 

b) Figyelemmel kíséri a kialakított jutalmazási és büntetési rendszer érvényesülését. 

c) Különös figyelemmel értékeli az osztályfőnökök által szervezett tanórán kívüli 

programokat, a demokratikus iskolai közéletre nevelés helyzetét az osztályokban. 

d) Szoros kapcsolatot tart fenn a diákönkormányzat vezetőjével. 

A pedagógus a tanulókkal összefüggő tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó 

személy. A pedagógust titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és 

családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 

hivatásának ellátása során szerzett tudomást. 

Jelen munkaköri leírás ………………………………….án lép életbe. 

Budapest,  

        Eördöghné Árva Ildikó 

        intézményvezető 

 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak 

egy példányát átvettem: 

Budapest,  

        Munkavállaló 
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A tanító munkaköri leírása 

Feladatai: 

- Az iskoláztatás kezdő szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, 

kötelességtudatuk és feladattartásuk kialakítása, alapkészségek fejlesztése. 

- Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetése; 

gyakoroltatása a gyerekekkel. 

- A tanulók – életkornak megfelelő – fejlesztő foglalkoztatása a Kerettanterv 

követelményeinek és az iskola pedagógiai programjának szellemében. 

- A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért, jogait és 

kötelességeit a Köznevelési Törvény az iskola SZMSZ –e,  pedagógiai programja, és 

munkaterve tartalmazza. 

- Osztálytanítóként osztályában a törvényben előírtaknak megfelelő tantárgyakat ő tanít. 

- Törvény adta jogánál fogva tanításhoz maga választja meg a felhasználni kívánt 

taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie pénzügyi 

lehetőségekre és, hogy munkájával a tantestület által kialakított pedagógiai koncepciót 

szolgálja. Ennek érdekében konzultál a szakmai munkaközösség vezetőjével is 

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

rendelkezésre álló tanítási programokat és eszközöket; folyamatos önképzéssel kell 

tájékozódnia az új szakmai törekvésekről. 

- Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít 

a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, rendelkezésre 

álló idő optimális kihasználására. 

- Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkoztatásokat 

szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén 

időben szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez annak érdekében, hogy minden 

tanuló képességeinek megfelelő intézményben folytathassa tanulmányait. Gondot 

fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására is, amit a tanórai 

differenciáláson kívül szakkörökbe való javaslat, tanulmányi versenyekre való 

felkészítés formájában is megtehet. 

- Az SNI tanulók optimális fejlődése érdekében segíti az iskolapszichológus és a 

fejlesztőpedagógusok munkáját, kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadóval. 
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- Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – megszerezze az 

új Kerettanterv követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek 

megfelelő ismereteket. 

- Szakszerűen irányítja, ellenőrzi az osztályozó és javítóvizsgákat. 

- A gyerekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 

helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről. Az intézményvezető-helyettesekkel 

együttműködve taneszközöket rendel, ill. selejtez. 

- Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a betanító kollégákkal együtt a gyerekek tanulmányi 

munkáját úgy, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló 

hatású legyen. Az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának 

megtartására. A kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal 

együtt értékeli. Az írásgyakorlatot és a matematikai feladatokat a következő órára 

kijavítja. 

- Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek 

fejlesztését. 

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

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

megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség esetén 

családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el. 

- Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti 

velük az iskola házirendjét. 

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

fejlődjenek. 

- Segíti a diákönkormányzat munkáját, részt vesz módszertani közösségek, minőségi 

körök munkájában, intézményi ünnepélyeken, megemlékezéseken. 

- A tanítónak meghatározó szerepe van a gyerekek tanulásához való viszonyának 

kialakításában, feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő 

örömforrások felfedeztetése, a gyerekek spontán érdeklődésének fenntartása, 

fejlesztése. 

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

körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő időt töltsenek 

szabad levegőn való mozgással is. 
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- A tanulók részére egészségük, testi épségük megőrzése érdekében a szükséges 

ismereteket átadja, ha a tanuló balesetet szenved, a szükséges intézkedéseket megteszi. 

- Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez (a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően). 

- A tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozáson különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. 

- A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait. 

- Tiszteli a gyermek emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a 

tanulóktól is. 

- Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyerekek segítéséről, ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez 

(segélyezés, étkezési és tanszerellátás, gyámügyi intézkedés). Együttműködik az 

iskolában dolgozó pszichológussal, fejlesztő pedagógussal. 

- Munkakörében ellátja az osztály tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs 

munkát: vezeti az osztálynaplót, a tanulók törzslapját; az osztályára vonatkozóan 

adatokat szolgáltat a statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, 

ellenőrző könyvét, osztályozó és javítóvizsga jegyzőkönyvét. 

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

gyerekeket érintő – kérdésről haladéktalanul tájékoztatja. A tanulók előmeneteléről 

szóló minősítéseket, érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi az ellenőrző, ill. 

tájékoztató füzetbe. A munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, 

fogadóórát tart. Tájékoztatja a szülőket az iskolában használatos taneszközökről, 

meghatározza a szükséges füzetek és írószerek körét. 

- Szervező munkát végez a szülői munkaközösségek megalakításában, majd velük 

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

alkalmas és vállalkozó szülőket bevonja a tanulmányi munka és a szabadidős 

foglalkozások, kirándulások, táborozások megszervezésébe. 

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

értékelési rendszerről. 

- Mint osztályvezető, kapcsolatot tart az SZMK képviselőjével. 

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

meghozatalában, kötelessége az értekezleteken való részvétel. 
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- Az iskolai és osztály ünnepélyek méltó megtartásához osztálya megfelelő 

felkészítésével – a gyerekek életkorától függően műsorok betanításával – járul hozzá. 

- Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi 

teendők ellátása, beosztható a helyettesítési rend szerint helyettesítésre. 

- Naponta 15 perccel az első tanítási óra megkezdése előtt köteles munkahelyén 

megjelenni. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a 

munkáltatóját, és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a 

helyettesítés szakszerűségéhez. 

- Kapcsolatot tart az óvodával és a felső tagozaton tanító nevelőkkel, napközi vezetővel. 

- Szakmai munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, az iskola 

által biztosított továbbképzési lehetőségeket kihasználja (könyvtárhasználat, 

tanfolyamok), újonnan szerzett ismereteiről beszámol munkaközösségében. 

- Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola pedagógiai programjának 

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

szolgálatában szervezi. 

- Ismeri az intézmény gazdálkodását, betartja a bizonylati fegyelmet. 

- Mentori tevékenységet láthat el a tanulók mellett pályázat útján, gyakornoki idejét 

töltő pályakezdő pedagógus mellett az intézményvezető megbízása alapján, s ezért 

külön díjazás illeti meg. 

- Anyagi felelősséget vállal a leltárban átvett tárgyakért. 

- Az előírt továbbképzési kötelezettségét teljesíti. 

- Minden egyéb feladata a tantárgyfelosztásban rögzítve van. 
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A napközis nevelő munkaköri leírása 

Feladatai: 

- A napközis csoportba tartozó tanulók tanórák után iskolában töltött idejének célszerű, 

hasznos, intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való kitöltése. 

- Nevelőmunkáját a PP alapján tudatosan tervezi, nagy gondot fordít a tanulók 

változatos foglalkoztatására. Csoportjának minden tagjáért felelős. 

- Tanulói baleset esetén értesíti az iskola vezetését, gondoskodik a balesetet ért tanuló 

ellátásáról, majd az iskolatitkárral baleseti jegyzőkönyvet vesznek fel. 

- Csoportja számára heti tervet készít, foglalkozásait a napközis munkaközösség által 

készített napközis házirend szerint szervezi. 

- Pontosan, naprakészen vezeti a megbízásával járó adminisztrációs teendőket. 

- Legfontosabb feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás 

feltételeinek megteremtése, módszereinek megtanítása és a szükség szerinti 

segítségnyújtás. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek a heti rendben megjelölt 

tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak, írásbeli házi feladataikat 

maradéktalanul elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden esetben, minőségileg lehetőség 

szerint ellenőrzi. A memoritereiket lehetőség szerint kikérdezi. A rászorulókat a 

megadott időkeretek között korrepetálja, vagy tanulócsoportok szervezésével biztosítja 

a segítségnyújtást. 

- Együttműködik a csoportját tanító nevelőkkel. 

- A napközis munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való 

kitöltése: 

a) Az adott időkeretek szabta lehetőségek szerint csoportja számára legalább heti 1 

alkalommal kultúr-, sport-, játék-, és munkafoglalkozásokat szervez. 

b) Gondos tervezéssel biztosítja, hogy ezek színvonalasak legyenek. 

- Csoportját a tanítási órák befejezése után csengetéskor átveszi, az ebédlőbe kíséri az 

ebédelési rend betartásával. Az ebédlőben gondoskodik a tanulók kulturált 

étkeztetésének feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a tanulók 

fegyelmezett viselkedéséről. 

- Ebéd után meghatározott /Pedagógiai Program szerint/ szabadidőben biztosítja a 

tanulóknak a szabad levegőn való mozgást, kikapcsolódást, eközben személyesen 

felügyel rájuk. Ez idő alatt indirekten irányítja tevékenységüket, a gyerekek 

tanácstalansága esetén célravezető pedagógiai lépést tesz. 
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- Havonta beszedi a csoportjában tanulók étkezési térítési díját, azzal az intézményi 

koordinátornak aznap 1200-ig elszámol.  

- Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével – munkaideje alatt – 

biztosítja az ebédlő, a csoportfoglalkozásokra használt tanterem és az iskolaudvar 

rendjét és biztonságát. 

- Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka – és szemléltető eszközök 

gondos tárolásáról és állaguk megőrzéséről. 

- Aktívan részt vesz a napközis munkaközösség munkájában, állandó önképzéssel 

fejleszti tudását. A továbbképzéseken, tanfolyamokon megismert szakmai 

újdonságokról a munkaközösségben beszámol. 

- Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni annak értekezletein, megbeszélésein, s 

minden iskolai rendezvényen. 

- Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői és osztályozó értekezletein, 

fogadóórákon, együttműködik az osztályfőnökkel. 

- A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki, a heti 

értékelések eredményéről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a szülőket. 

- Minden egyéb feladata a tantárgyfelosztásban rögzítve van. 

Munkakörülmények: Munkaideje délutánra esik; a tanórák befejezésétől heti munkarendje 

szerint felelős a gyerekek foglalkoztatásáért, a foglalkozások szüneteiben is. 
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Rendszergazda munkaköri leírása 

 
A munkakör fő célkitűzése: 
Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az 
állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési- oktatási feladatainak 
alárendelve, a számítástechnika tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve 
végzi. 
 
Folyamatos feladatai 

Általános feladatok 

• Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti 
a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

• A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 
javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. 

• Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 
felmérésével, kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

• Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez, 
szerver helyiségbe és a számítástechnika terembe bejutás lehetősége, különösen indokolt 
esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát naplóba kell 
jegyeznie. 

• Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 
rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 
megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 
helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 
rendszer kiépítését. 

• Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 
nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük 

 
Hardver 
• Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha 
javítása külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott 
anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. 

• Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről 
munkanaplót vezet. 

• Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, 
javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

• Rendszeres időközönként köteles beszámolni az intézményvezetőnek a 
számítástechnikai termek és berendezések állapotáról, állagáról. 

Szoftver 
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• Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 
működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 
nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a 
legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára. 

• Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, 
a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

• Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 
használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása is feladata. 

• Az ISZ-ben rögzített módon biztonsági adatmentést végez. 

• Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver 
jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy 
stabilitását. 

Hálózat 

• Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 
üzemeltetésére. 

• Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori 
állapothoz igazítja. 

• Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott 
főbb lehetőségeket. 

• Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. 

• Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a 
felhasználói jogokat karbantartja. 

• Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. 

• A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt 
borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot 
csak különösen indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika 
szakos tanára bonthatja fel. 

 
Időszakos feladatai 
 

• Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő 
rendszereket működteti, nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos 
felügyeletéről. 

• Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. 

• Anyagbeszerzés, szállítás. 
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Szabadidő szervező pedagógus munkaköri leírása 

 
CÉL: 
Szervezi,koordinálja és irányítja az intézmény diákjainak kulturális életét. A pedagógusok 
közreműködésével gondoskodik a tanuló közösség számára az igényes és sokszínű szabadidős 
rendezvényekről, ellátja a felügyelet szervezését is. 
 
KÖZVETLEN FELETTES: intézményvezető 
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: helyettesítési rend alapján 
MUNKAVÉGZÉS HELY:  
HETI MUNKAIDŐ: ..............  
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: ............................ 
MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: 
KÖVETELMÉNYEK 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG,  
SZAKKÉPESÍTÉS: 
Főiskolai (egyetemi) végzettség és népművelő, vagy kulturális menedzseri szakképzettség.  
 
ELVÁRT ISMERETEK: 
A közoktatás, a közművelődés, a jogszabályainak, és a belső szabályzati rendszer ismerete.  
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Kapcsolatteremtő képesség, szervezőkészség, segítőkészség. 
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: humorérzék, kreativitás, empátia.  
 
KÖTELESSÉGEK, FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 
1.) 
Szervezi, előkészíti a különböző ünnepélyeket, a hagyományos rendezvényeket, és az 
intézményi szabadidős programokat. 
Együttműködik a diákönkormányzat diákvezetőivel az igényelt programok közös rendezése 
érdekében. 
2.) 
Igény szerint felkészíti és elkíséri a diákcsoportokat az intézményen kívüli igényes 
rendezvényekre. Érdeklődésre kulturális kirándulást, hangverseny látogatást szervez. Segíti a 
szabadban folytatható rendezvényeket, természeti értékek megismerését. 
3.) 
Kiállítás és tárlatlátogatásokat szervez, ahol tárlatvezetőként ügyel az érdeklődő fiatalokra. 
4.) 
Tanévenként a pedagógusok együttműködésével táborokat, tanulmányi kirándulásokat, 
diáknapokat, kulturális vetélkedőket, gálaműsort, sportversenyeket szervez, melyeken 
beosztás szerint látják el a felügyeletet.  
5.) 
Jelentős rendezvény szervezői tevékenységet végez, az intézményi munkatervvel 
összhangban. Önálló faliújságon hirdeti az intézményvezető által engedélyezett programokat. 
Árulja a jegyeket a belépődíjas programokra. 
6.) 
Részt vesz a tantestület és az osztályfőnöki munkaközösség értekezletein, rendszeresen 
tájékoztatja a pedagógusukat korcsoportonként a kulturális és sportfoglalkozásokról. 
7.) 
Segíti a különböző érdeklődési csoportok munkáját. 
8.) 
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Kezdeményezi az oktató-nevelő munkát kiegészítő programok tartását, vagy azokon a 
részvételt (pl. színház és mozi látogatás, író –olvasó találkozó, élményt adó emberek 
vendéglátása, stb.). Rendszeres kapcsolatot tart a könyvtárral. 
9.) 
Ellátja a szülői munkaközösség összekötő tanári szerepét, együttműködik a szülőkkel a 
rendezvények büféjének működtetésében. 
10.) 
Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az 
igazgató és közvetlen vezetője megbízza. 
 
JOGKÖR, HATÁSKÖR: 
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 
vezetett gyermek csoportra terjed ki. 
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  
A rendezőirodákkal, kiállító termekkel, múzeumokkal, színházzal, mozikkal, stb. tart 
kapcsolatot.  
 
FELELŐSSÉGI KÖR 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, a 
pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek érdekelsőbbségéért, az 
egyenlő bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.  
 
Felelősségre vonható: 
¬ Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 
¬ A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 
¬ A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 
jogainak megsértéséért, 
¬ A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 
használatáért, elrontásáért, 
¬ A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
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A pedagógiai asszisztens munkaköri leírás 
 

A pedagógusok és napközis csoportvezetők mellett, a rábízott gyermekcsoportot felügyeli; az 
egészséges életmódnak megfelelő szokásrendszert kialakít, a szabadidőt szervezi. A nevelő- 
oktatómunkában használatos eszközöket elkészíti; felszereléseket előkészíti; a pedagógusok 
munkáját segíti. 

Feladatai: 
- Fő feladata a tanulók felügyelete, kísérése, gondozása, igényes szabadidős 

foglalkoztatása, 
az iskola működési rendje, és beosztása szerint. 

- Ügyel a személyi és környezeti higiénés szabályok betartására, a helyes szokások 
kialakítására. 

- Nyolcórás napi munkaidejének felében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, a 
fennmaradó időben a tanítás – tanulás eszközeinek előkészítését, a foglalkozásokra való 
szervezést és felkészülést véges. 

- Aktívan részt vesz az iskolai programok előkészítésében és szervezésében: az osztályok 
kirándulásain; egyéb intézményi rendezvényeken segíti a programok megvalósítását. 
Szerepet vállal a szervezett kulturális programokban. 

- Szervezi, felügyeli a tanulócsoportok tízóraizását, ebédeltetését, uzsonnáztatását. 
- Részt vesz a délelőtti óraközi szünetekben az ügyelet ellátásában. Szükség esetén egyéb 

ügyeletet is ellát. 
- Alkalmanként részt vesz a tanulók orvosi vizsgálatokra, nevelési tanácsadóba való 

kisérésében. 
- Közreműködik a tanulók szervezett foglalkozásainak megtartásában. 
- Az óraközi szünetekben a szabadlevegőn szervezett testmozgás (gimnasztika, 

labdajátékok, stb.), és játékok kezdeményezésével segíti a gyerekek teherbíró képességét. 
- A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom tanulmányozásával 

gondoskodjék folyamatosan a munkájához szükséges pedagógiai ismeretek 
gyarapításáról. 

- A tanórák alatt a tanító útmutatása alapján, vagy egyéni felzárkóztatással segíti a tanulás 
eredményességét, vagy a gyakorló feladatlapokat készít, eszközöket vesz elő. 

- Ebéd után a tanulási idő kezdetéig a szabadban gondoskodik a rábízott tanulók szervezett 
foglalkoztatásáról: gimnasztika, labdajátékok, stb. 

- A tanulási idő alatt a napközis csoportvezetővel kialakított munkamegosztás alapján 
egyénileg foglalkozik a tanulókkal, vagy foglalkoztatja azokat a gyerekeket, akik már 
befejezés a tanulást. 

- Rendszeresen tájékoztatja tanárt a tanulók fejlődéséről, magatartásukról, az 
eredményekről. 

- Részt vesz a kívánság szerinti szülői értekezleteken, a munkatervi fogadóórákon. 
Gondoskodik a gyerekek testi és erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a 
balesetek megelőzéséről, óvja a fiatalok jogait, az emberi méltóságot. 

- Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket 
az igazgató és vezető megbízza. 

- Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt. 
- Munkájának eredményesebb ellátása érdekében ismernie kell az iskola alapvető 

dokumentumait. 
- Szükség esetén segít az iskolai adminisztrációs feladatok ellátásában. 
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- A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok 
elvégzése, amellyel az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi szabályzat 
előír. 

Személyesen felelős a felügyeletére bízott gyerekek testi, érzelmi és morális épségéért; 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;  
A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 
gyermekek jogainak megsértéséért, 

- A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 
használatáért, elrontásáért, 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére. Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban 
biztosított jogait. Jogosult (és köteles) a közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden 
szabályellenes jelenségre. 

A szülőkkel, a saját és szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot. 

Jelen munkaköri leírás …………………………… lép életbe. 

Budapest,………………………………. 

 

 

 

Eördöghné Árva Ildikó 

Intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzésén magamra nézve kötelezően elismerem, annak 
egy példányát átvettem: 
Budapest,………………………………. 

Munkavállaló 
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 Az iskolatitkár munkaköri leírása  

Feladatai: 

- A szülők, pedagógusok, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik elintézése, vagy az 

ügyben illetékeshez juttatása. Minden intézkedéséről tájékoztatja az igazgatót vagy 

helyettesét. 

- Bonyolítja az intézmény tanulókkal összefüggő levelezését, elvégzi az iktatást, az 

iratkezelési szabályoknak megfelelően kezeli az ügyiratokat. 

- Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségi teljesítését. 

- Rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról gondoskodik. 

- A hivatalos üzeneteket továbbítja. 

- Szükség esetén gépel és sokszorosít, a beszámolókat, munkatervet stb. határidőre és a 

felettes szervekhez elküldi. 

Közreműködik a munkáltatói adminisztráció elkészítésében: 

Naptári évre kiszámolja és nyilvántartja a dolgozók szabadságát, arról tájékoztatja az 

intézmény igazgatóját és helyettesét. 

- A tanulókkal kapcsolatos adminisztráció területén: 

1. Vezeti a tanulók nyilvántartását, végzi az 1. osztályos tanulók beírását, a tanulók 

iskoláztatásával kapcsolatos adminisztrációt (az igazolatlan mulasztások miatti 

felszólítások és feljelentések nyilvántartása). 

2. Lebonyolítja a tanév közben érkező és távozó tanulókkal kapcsolatos adminisztratív 

teendőket. 

3. Kezeli a KIR rendszert. 

4. Végzi az új diákigazolványok kiadásával kapcsolatos adminisztrációt, az 

igazolványok cseréjét, pótlását. 

5. Nyilvántartást vezet a sajátos nevelési igényű tanulókról. 

6. Tanulói baleset esetén jegyzőkönyvet vesz fel. 

- Felelős a bizonyítványok, törzslapok tanügyi nyomtatványok gondos tárolásáért. 

- Rendszeres kapcsolatot tart az iskolaorvossal, védőnővel, koordinálja a védőoltások, 

szűrővizsgálatok és fogászati kezelések beosztását. 

- Munkája során a tanulókról, pedagógusokról és az iskola belső életéről szervezett 

információkat hivatali titokként kezeli. 

- Részt vesz iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken. 

Az iskolatitkár a tanulókkal összefüggő tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó 
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személy. 

Az alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel, a tanulóval és 

családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 

hivatásának ellátása során szerzett tudomást. 

Jelen munkaköri leírás …………………….-án lép életbe. 

Budapest, 

Eördöghné Árva Ildikó 

Intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak 

egy példányát átvettem: 

Budapest 

munkavállaló 
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A bentlakó gondnok munkaköri leírása 
……………………………………………. 

 
Munkáltató megnevezése:  Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
     1033 Budapest, Fő tér 1.  
Munkavégzés helye:   Pais Dezső Általános Iskola 
     1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3.  
     Eördöghné Árva Ildikó intézményvezető 
Heti munkaideje:    40 óra  
Napi munkaidő beosztása:  osztott  
Közvetlen felettese:   intézményvezető 
 

Feladatai: 

 - A bentlakó gondnok köteles az intézmény épületének felügyeletével, rendben és 
tisztán tartásával kapcsolatos teendőket ellátni, öltőzőket, tornatermi folyosót 
takarítani 

 - Munkaideje osztott munkaidő, napközben kézbesít és délután 18 óra után  
  a tornatermet bérlőkre felügyel.  

-  Végzi az épület kezelésével kapcsolatos feladatokat, pl jelzi az épület állagában 
bekövetkezett hibákat, az előforduló károkat. Hétvégén előforduló üzemzavarokat 
vagy halasztást nem tűrő eseményeket jelzi az iskola intézmlnyvezetőjének, és ha 
szükséges értesíti a közüzemi szolgáltatást végző cégeket. 

-    Gondoskodik az épület nyitásáról és zárásáról, a portai ügyelettel közösen őrködik 
azon, hogy az épületben idegen személy ne tartózkodjon. 

-  Az intézmény nyitva tartása alatt amennyiben szükséges gondoskodik a 
lépcsőházak, a folyosók kellő megvilágításáról. Kapuzáráskor ellenőrzi a vécéket, 
a vízberendezést, a csapok elzárását, kikapcsolja a világítást, meggyőződik az 
ablakok bezárásáról, majd beüzemeli a riasztóberendezést. 

-  Szükség szerint kézbesíti a hivatalos iratokat az iskola és az intézmények között, 
az ügyfélfogadási időben. 

-  Kéthavonta jelzi az intézményvezetőnek a beszerzendő tisztítószerek mennyiségét 
majd a tisztítószereket kiosztja az iskola takarítói között. 

-     Megfelelően tárolja a veszélyes anyagokat (pl. sósav). 
-     Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott készletekért. 
 

Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének 
megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel a intézményvezető, illetve az intézményvezető-
helyettesek megbízzák. 
A bentlakó gondnok a tanulókkal összefüggő tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó 
személy. 
Az alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával 
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása 
során szerzett tudomást. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően  
elismerem, annak egy példányát átvettem. 
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munkavállaló 

 

Jelen munkaköri leírás ……………………………án lép hatályba. 

Budapest,………………………. 

Eördöghné Árva Ildikó 

Intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak 
egy példányát átvettem: 
 
Budapest, …………………………….  

munkavállaló 
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A portai dolgozó munkaköri leírása 
……………………………….. 

 
Munkáltató megnevezése:  Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
     1033 Budapest, Fő tér 1.  
Munkavégzés helye:   Pais Dezső Általános Iskola 
     1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3.  
     Eördöghné Árva Ildikó intézményvezető 
Heti munkaideje:    30 óra  
Napi munkaidő beosztása:  06:00 – 12:00-ig  
Közvetlen felettese:   intézményvezető 

Feladatai: 

� Az iskolában folyó munka zavartalanságának biztosítása. 
� Felügyel arra, hogy engedély nélkül a tanulók az iskola épületét ne hagyják el. Tanulót 

a tanítási idő alatt nem engedhet ki az épületből, csak pedagógus írásos engedélyével. 
� Felügyel arra, hogy idegenek engedély nélkül az épületben ne tartózkodjanak, az 

illetékteleneket nem engedi be az épületbe. 
� Javítások, karbantartások elvégzésére érkező külsős dolgozókat a munka elvégzés 

előtt az irodába irányítja. 
� Mérőórák leolvasására érkező dolgozóknak a mérőóra szekrényt kinyitja. 
� A délelőtti programokra érkezőket eligazítja. 
� A portahelyiséget csak indokolt esetben hagyja el, ilyen esetben segítséget kér az 

irodától vagy a biztonsági őrtől. 
� A talált tárgyakat megőrzi, jogos tulajdonosának visszaadja. 
� Az aulában lévő virágok gondozása. 
� A portás közvetlen felettese az intézményvezető, akinek köteles az utasításai alapján a 

leírtakon túl adódó rendkívüli feladatokat is ellátni. 
� A portai dolgozó a tanulókkal összefüggő tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot 

ellátó személy. 
� Az alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel, a tanulóval és 

családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 
hivatásának ellátása során szerzett tudomást. 

� Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső eseti feladatokat, amellyel az 
intézményvezető, illetve az intézményvezető-helyettesek megbízzák.  

 

Jelen munkaköri leírás …………………………….án lép hatályba. 
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Budapest, ………………………….. 

Eördöghné Árva Ildikó 

Intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak 
egy példányát átvettem: 
 
Budapest, ……………………………. 

munkavállaló 
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Kertész munkaköri leírása 

………………………………………. 
 
Munkáltató megnevezése:   Észak-Budapesti Tankerületi Központ  
     1033 Budapest, Fő tér 1.  
 
Munkavégzés helye:   Pais Dezső Általános Iskola 
     1039 Budapest, Pais Dezső út 1-3.  
Heti munkaideje:   40 óra 
Munkaidő beosztása:  06:00 – 14:00-ig 
Közvetlen felettese:    Eördöghné Árva Ildikó intézményvezető 
 
Feladatait a hatályos törvények, rendeletek, az iskola belső szabályzatainak ismeretében és 
betartásával végzi. A munkában töltött időt a jelenléti íven vezeti. Felelős saját 
tevékenységéért, munkaterületén a törvényesség betartásáért. Együttműködik az intézmény 
alkalmazottaival.  
Feladatai:  

� Az iskola bejárata előtt naponta összeszedi a szemetet, felsöpör 
� Az iskola előtti kert rendben tartása 
� Az iskola körüli járda tisztán tartása 
� Az iskola udvarainak takarítása 
� A karbantartónak szükség szerint besegítés- az intézményvezetővel történő előzetes 

egyeztetés után 
� Elvégzi az összes kertészettel kapcsolatos munkálatokat, kivéve azt, amit 

szakemberrel kell elvégeztetni.  
� Napi rendszerességgel megnézi az iskola épületét övező kert (fás park) állapotát, és ha 

szükséges, elvégzi a megfelelő kertészeti munkát.  
� Adódó munkák: sérült, letört gallyak eltávolítása, minden más jellegű balesetveszély 

elhárítása.  
� Időszaktól függően a területen lehullott falevél összeszedése, eltávolítása, fűnyírás, 

locsolás, gaz eltávolítása.  
� Téli időszakban a hó eltakarítása, a jeges útszakaszok csúszásmentessé tétele.  
� A munkavédelmi oktatáson közölteket tudomásul veszi, betartja tűz- és munkavédelmi 

szabályokat. 
 
Felelőssége:  
Munkavégzése során köteles a munkavédelmi szabályokat betartani.  
A kertész a tanulókkal összefüggő tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó személy.  
A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel, a tanulóval és családjával 
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása 
során szerzett tudomást.  
Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső eseti feladatokat, amellyel az intézmény 
vezetője, illetve az intézményvezető-helyettesek megbízzák.  
 
Jelen munkaköri leírás ………………….-án lép életbe.  
 

Eördöghné Árva Ildikó 
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intézményvezető 
 
Budapest, ………………………………….. 
 
 
A munkaköri leírásban foglaltak elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak egy 
példányát átvettem:  
 
Budapest, ……………………………...  
 
 
       munkavállaló  
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A karbantartó munkaköri leírása 

………………………………… 

Munkáltató megnevezése:   Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

     1033 Budapest, Fő tér 1. 

     Eördöghné Árva Ildikó intézményvezető 

Munkavégzés helye:   Pais Általános Iskola 

     1038 Budapest, Pais Dezső Ált. Isk. 

Munkaideje:     7,00 – 15,00 óráig (napi 8 óra) 

Közvetlen felettese:   intézményvezető 

Feladatai: 

� A szakipari munkát nem igénylő kisebb javítások elvégzése. 

� A készülékek, gépek, berendezések felügyelete. 

� A kerti gépek rendben tartása. 

� A zárak, nyílászárók, vízcsapok kisebb javítása, szükség esetén cseréje. 

� Padok, székek, asztalok kisebb javítása, csavarok pótlása, hegesztés. 

� Táblák, tablóképek, dekorációs anyagok, faliújság, karnisok, szemléltetőeszközök 

elhelyezése. 

� Munkája során köteles a gyerekekkel az iskola nevelési elveinek megfelelően bánni. 

� Az iskolai szemléltető eszközöket, oktatási segédeszközöket karbantartja, javítja vagy 

javíttatja, raktárában megőrzi. 

� Általános kötelezettsége az iskolaépület, berendezés, eszköztár tervszerű és megfelelő 

karbantartása. 

� Azoknál a javítási munkáknál, ahol külső szakember végzi a munkát, a szakembert a 

javítás helyére kíséri és megvárja a munka elvégzését. 

� Az intézmény külső területének tisztántartása, nyáron az udvar, park sportudvar 

rendben tartása, szükség szerint füves területek gépi nyírása. 

� A nyári szünidei nagytakarítás idején az intézményben tartózkodik, és az udvart, 

sportudvart tisztán tartja, szükség szerint fellocsolja. 



 96

� A karbantartó közvetlen felettese az intézményvezető, akinek köteles az utasításai 

alapján a leírtakon túl adódó rendkívüli feladatokat is ellátni. 

 

Anyagi felelősség: 

A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik. 

Munkavégzése során köteles a munkavédelmi szabályokat betartani. 

A karbantartó a tanulókkal összefüggő tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó 

személy. 

Az alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel, a tanulóval és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása 

során szerzett tudomást. 

Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének 

megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel a intézményvezető, illetve az intézményvezető-

helyettesek megbízzák. 

 

Jelen munkaköri leírás ………………………-án lép életbe. 

Eördöghné Árva Ildikó 

Intézményvezető 

Budapest, ………………………………… 
 
A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak 
egy példányát átvettem. 
Budapest, ………………… 
       munkavállaló 
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A takarító munkaköri leírása 

… … … … … … … … … … .  

 

Munkáltató megnevezése:   Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

     1033 Budapest, Fő tér 1.  

     Eördöghné Árva Ildikó intézményvezető  

Munkavégzés helye:    Pais Dezső Általános Iskola 

     1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3.  

Heti munkaideje:    40 óra   

Napi munkaideje:   09.00 -17,00 

Közvetlen felettese:    intézményvezető 

Feladatai: 

Naponta: 

� Söprés, portörlés, felmosás: a számára kijelölt munkaterületeken 

� WC-k takarítása és lépcsők seprése, felmosása 

� A padok, asztalok lemosása (szükség szerint). 

� A szemetes edények kiürítése, szükség esetén fertőtlenítése. 

� A vécékben fertőtlenítő lemosást végez,  

� A mosdók kimosása, tükrök, felületek tisztítása. 

Hetenként: 

� Cserepes virágok portalanítása, locsolásuk. 

Havonként: 

� Szekrények, radiátorok lemosása. 

� A tisztítószerek, munkájához szükséges fogyóeszközök felvétele a gondnoktól. 

� Ajtók lemosása. 

Évente: 

� Minden szünetben (téli, tavaszi, nyári) nagytakarítás. 
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� A nagytakarítás fogalmába tartozik: ajtók, ablakok, bútorzat, fal lemosása, padlózat 

felmosása. 

� Nyári szüneti ügyelet alatt a virágok öntözése. 

� Tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges tantermek kitakarítása. 

� Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső eseti feladatokat, amellyel az 

iskola intézményvezetője, illetve az intézményvezető-helyettesek megbízzák.  

 

Anyagi felelősség: 

Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi 

szabályoknak és az ÁNTSZ előírásainak megfelelően tárolja, ezekért anyagi felelősséggel 

tartozik. 

 

A takarító a tanulókkal összefüggő tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó személy. 

Az alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel, a tanulóval és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása 

során szerzett tudomást. 

 

Jelen munkaköri leírás …………………………………-án lép életbe. 

 

Budapest, …………………….. 

Eördöghné Árva Ildikó 

Intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltak jó elvégzését magamra nézve kötelezően elismerem, annak 

egy példányát átvettem: 

Budapest,……………………………. 

Munkavállaló 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület 

elfogadásával, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, az intézményi tanács 
egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

2.  A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

• a fenntartó, 

• a nevelőtestület, 

• az iskola intézményvezetője, 

• a szülői munkaközösség iskolai vezetősége, 

• a diákönkormányzat iskolai vezetősége, 

• az Intézményi Tanács 
3.  Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további 

rendelkezéseket önálló szabályzatok, intézményvezetői utasítások tartalmazzák. Ezen 
szabályzatok, utasítások előírásait az iskola intézményvezetője a szervezeti és 
működési szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja. 

 
Budapest, 2017.április 27. 

Eördöghné Árva Ildikó 
intézményvezető 

 
 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Intézményi Tanács 2017.április 27. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az Intézményi Tanács véleményezési 

jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

Budapest, 2017..április 27.  

Zsoldos Erika 

Intézmény Tanács képviselője 

 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 
Kelt: ................................................ 

PH. 
.......................................... 

hitelesítő 
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Intézményvezető 

Intézményvezető- 
helyettesek 

Munkaközösség 
vezetők 

- alsós 
- osztályfőnöki 
- humán 
- reál 
- testnevelés 
- ÖKO 
- napközi 

SZMK 

Diák- 
önkormányzat 

Közalkalmazotti 
Tanács 

 

Szakszervezet 

Iskolatitkár 

Technikai dolgozók 

Gyermek- 
védelmi felelős 

DÖK segítő tanár 

Könyvtáros 

Szabadidő szervező 

Pedagógusok, 
Pedagógiai 

asszisztensek 

Intézményi Tanács 


