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BEVEZETÉS 

1 BEVEZETÉS 

1.1 Általános rendelkezések 

1.1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a  

 

Révkomáromi János Általános Iskola 

7541 Kutas, Petőfi u. 80/A. 

 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési 

szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  

 

Az SZMSZ célja, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan 

működésének garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak 

érvényre juttatása.  

 

Az SZMSZ feladata, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének 

belső rendjét, kapcsolatrendszerét, és ezzel a nevelési- pedagógiai 

program céljainak és feladatainak megvalósítását szabályozza és segítse. 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított 

jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

Az SZMSZ szabályozási körét és az intézmény működését meghatározó jogszabályok 

felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza. 

1.1.2 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

A SZMSZ hatálya kiterjed a Révkomáromi János Általános Iskola működésére.   

A Szervezeti és működési szabályzat és mellékletét képező egyéb szabályzatok, 

intézményvezetői utasítások betartása kötelező érvényű az iskola valamennyi tanulójára és 

alkalmazottjára nézve és mindazokra, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, belépnek az 

intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az 

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 
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1.1.3 A szervezeti és működési szabályzat érvényessége 

Az SZMSZ-t az intézmény intézményvezetője készíti el, és a nevelőtestület dönt az 

elfogadásáról.  

 

A szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az Intézményi Tanács az SZMSZ 

elfogadáskor véleményezési jogot gyakorol.  

 

Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 

Az SZMSZ visszavonásig érvényes. 

1.1.4 A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága 

Jelen Szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a közalkalmazottak és más, az 

intézménnyel kapcsolatba kerülők, valamint az érdeklődők megtekinthetik munkaidőben az 

iskolai könyvtárban. Az SZMSZ az intézmény honlapján elérhető. Tartalmáról és előírásairól 

az intézményvezetője, az intézményvezető-helyettes ad felvilágosítást. 
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1.2 Az intézmény alapadatai 

 

1. Az intézmény neve:     Révkomáromi János Általános Iskola 

2. Címe (székhely):      7541 Kutas, Petőfi u. 80/A. 

3. Az intézmény feladat-ellátási helyei:  

Székhely:    Révkomáromi János Általános Iskola 

7541 Kutas, Petőfi Sándor utca 80/A. 

4. Az intézmény típusa:   általános iskola  

5. OM azonosító:     201312 

6. Törzsszám:     SA2701 

7. Alapító és fenntartó neve és székhelye:  

Alapító szerv neve:    Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója:  emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:    1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:    Kaposvári Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:  7400 Kaposvár, Szántó u. 5. 

8. Az intézmény nyilvántartásba  
vételének kelte:     2013. 08. 27. 

9. Nyilvántartási száma:    K12531 

10. Az intézményt létesítő  

szakmai alapdokumentum kelte:   2017. 01. 23. 

11. Az intézmény jogállása:    A Kaposvári Tankerületi Központ  

      származtatott jogi személyiséggel és 

      szakmai önállósággal rendelkező egysége 

12. Az intézmény vezetője:    intézményvezető, akit az  

oktatásért felelős miniszter nevez ki. 

 

13. Az intézmény alaptevékenysége:     

Révkomáromi János Általános Iskola  

általános iskolai nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat, felső tagozat 

 sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 

 beszédfogyatékos 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – 

enyhe értelmi fogyatékos 

 érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos 
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 érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos 

 integrációs felkészítés 

egyéb köznevelési foglalkozás 

 tanulószoba, napközi 

 iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 

 

14. Az intézmény évfolyamai:  

 Révkomáromi János Általános Iskola 1-8 évfolyam 

  

 

15. Az intézmény befogadóképessége:  

 Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:   275 fő. 

 Felvehető maximális SNI tanulólétszám:       16 fő 

 

16. Az intézmény gazdálkodási jogköre:  

A Révkomáromi János Általános Iskola alaptevékenysége ellátásához szükséges 

pénzeszközök biztosításáról a fenntartó gondoskodik. 

 

17. Az intézmény vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv kiadásában:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

18. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

Kutas Község Önkormányzatának tulajdonában álló 79/A és 79 hrsz-ú ingatlan, valamint 

az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

19. Vagyon feletti rendelkezés joga:  

A vagyonnal való gazdálkodás a Kaposvári Tankerületi Központ vagyongazdálkodásról 

szóló eljárásrendje alapján történik. 

 

20. Az intézmény bélyegzői 

 

Intézmény neve Az intézmény 

bélyegzőinek felirata és 

lenyomata 

Az intézményi bélyegzők 

használatára jogosultak 

Révkomáromi János 

Általános Iskola 
Hosszú pecsétjének 

felirata, lenyomata  
 

Révkomáromi János 

Általános Iskola 

 intézményvezető;   

 intézményvezető helyettes;  

 az iskolatitkár a munkaköri 

leírásában szereplő ügyekben;  

 az osztályfőnök és a javító- és 

osztályozó vizsga jegyzője az 

év végi érdemjegyek 
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Körpecsétjének felirata, 

lenyomata 

 

Révkomáromi János 

Általános Iskola 

törzskönyvbe, bizonyítványba 

valamint a félévi tanulmányi 

értesítőbe való beírásakor. 

 

 

 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

6 

 

BEVEZETÉS 

1.3 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 Szakmai alapdokumentum 

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Pedagógiai program 

 Házirend 

 

Az intézményi működést meghatározó egyéb dokumentumok: 

 Éves munkaterv  

 Félévi és tanév végi vezetői szakmai beszámolók 

 Továbbképzési program 

 Beiskolázási terv 

 Önértékelési Program 

 Éves önértékelési terv 

 Különös közzétételi lista 

 Egyéb belső szabályzatok  

 Helyi értékelési szabályzat - Pedagógiai szakképzettséggel rendelkező nevelő- 

oktató munkát segítő foglalkoztatottakra vonatkozóan 

 Iratkezelési szabályzat 

 Tűzvédelmi Szabályzat  

 Munkavédelmi Szabályzat 

 Munkahelyi kockázatértékelés  

 

 Közérdekű adatok közzétételéről és megismerésére irányuló kérelmek intézéséről 

szóló szabályzat 

o A Révkomáromi János Általános Iskolára vonatkozó közérdekű adatokat az 

oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer a Közoktatási 

Információs Rendszer (KIR) alkalmazásával és az iskolai honlapon tesszük 

közzé. A kérelmek intézése a fenntartó közreműködésével, a fenntartói 

szabályzat alapján történik. 

 

 Esélyegyenlőségi terv 

o Az intézménynek önálló esélyegyenlőségi terve nincs, mert a fenntartó 

gyakorolja és szabályozza a kapcsolódó jogokat, az általa elkészített 

dokumentum kiterjed valamennyi intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

 

1) Az iskola alapdokumentumai nyilvánosak, megtekinthetők a feladat-ellátási helyeken 

illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján.  

 

Az intézmény weblapjának címe:  https://revkomaromi.hu/ 

A hatályos alapító okirat a http://www.kir.hu honlapon található meg.  

 

A fenti dokumentumok tartalmáról a székhelyen – munkaidőben – az intézmény 

vezetője és helyettese ad tájékoztatást.  

https://revkomaromi.hu/
http://www.kir.hu/
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BEVEZETÉS 

A Házirend egy példányát /vagy kivonatát/ az intézménybe történő beiratkozáskor, 

illetve lényeges módosítás esetén a szülőnek, tanulónak át kell adni, erről az 

intézményvezető gondoskodik. 

1.3.1 A pedagógiai programról való tájékozódás rendje, ideje 

 A pedagógiai programról minden érdeklődő részére a székhelyen – munkaidőben – az 

intézmény vezetője, távollétében helyettese adnak tájékoztatást.   

 A pedagógiai program megtekinthető az intézmény könyvtárában előre egyeztetett 

időpontban. (nyomtatott formában) 

 Megtekinthető az intézmény honlapján: https://revkomaromi.hu/ 

 A Révkomáromi János Általános Iskola Pedagógiai Programja megtalálható továbbá: 

 az intézmény fenntartójánál  

 az intézmény irattárában  

 az intézmény igazgatói irodájában 

 az igazgatóhelyettesi irodában 

 a tanári szobában  

 intézmény könyvtárában 

 KIR-ben publikált intézményi közzétételi listában. 

 

 

 

https://revkomaromi.hu/
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AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, 

IRÁNYÍTÁSA 

2 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, 

IRÁNYÍTÁSA 
 

1) A Révkomáromi János Általános Iskola a Kaposvári Tankerületi Központ szervezeti 

egységeként működik. 

2) Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban 

önállóan dönt minden olyan ügyekben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

3) Az intézmény élén magasabb vezetői megbízással intézményvezető áll.   

4) Az intézményvezető kapcsolatot tart a közalkalmazotti tanáccsal, a diákönkormányzattal, a 

szülői közösséggel és az intézményi tanáccsal, illetve biztosítja a működésük feltételeit. 

5) Az intézményvezetéshez tartozik az intézményvezető közvetlen munkatársa az 

igazgatóhelyettes. 

6) Az intézményvezetőség - a szűkebb iskolavezetés kiegészül a munkaközösség-vezetők, 

a DÖK segítő tanár, KT elnöke, GYIV felelős, IPR munkacsoportok vezetőinek 

személyével - az iskola egészére kiterjedő konzultatív, véleményező, javaslattételi joggal 

rendelkező testület.  

7) Az intézményvezető közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettes, az iskolatitkár, a 

gazdasági ügyintéző, a rendszergazda munkáját és a könyvtáros tanárt.  

8) Az intézményünkben két szakmai munkaközösség működik, melyek munkáját 

munkaközösség-vezető irányítja. 

 Alsó tagozatos szakmai munkaközösség. Tagjai az alsó tagozaton tanító nevelők. 

 Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. Tagjai a felső tagozaton tanító 

nevelők. 

9) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve. Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. 

10) A Révkomáromi János Általános Iskola szervezeti felépítését tartalmazó ábrát az 1. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

2.1 Az intézmény irányítása 

2.1.1 Az intézményvezetőség 

Szűkebb intézményvezetés  

 

Az iskolavezetés az intézmény szervezeti egységeinek munkáját irányító operatív testület, 

koordinálja és megszervezi az iskolai munkaterv alapján összeállított havi feladat- és 

munkatervben foglaltak teljesítését, irányítja a szakmai munkaközösségek, és egyéb 

szervezeti egységek tevékenységét. Az igazgató és helyettese a saját aktuális operatív 

feladataikat az intézményi vezetőséggel egyeztetve látják el. 
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Tagjai: 

 az intézményvezető 

 az intézményvezető helyettese 

 

 

Intézményvezetőség 

 

Az igazgató döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. A kibővített 

iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő irányító, tervező, szervező, ellenőrző, 

értékelő tevékenységet végez meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. 

 

Tagjai: 

 Igazgató 

 Igazgatóhelyettes  

 Munkaközösség vezetők (alsós és felsős munkaközösség vezető) 

 Meghívottak (DÖK segítő tanár, KT elnöke, GYIV felelős, IPR munkacsoportok 

vezetői) 

 

A vezető munkáját segítő demokratikus szervezetek 

 Szülői szervezet 

 Közalkalmazotti tanács 

 Diákönkormányzat 

 Intézményi tanács 

 

2.1.1.1 A vezetők közötti kapcsolattartás rendje, formája 

1) Vezetőségi megbeszélésre az éves munkaterv szerint kerül sor. Az iskolavezetőség 

megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti. Az értekezleten való részvétel az 

érintettek számára kötelező.   A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet.  

 

2) Az ülésre - napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívható a szülői közösség 

elnöke, a diákönkormányzat vezetője. A vezetői megbeszélésen jelenlévők köre a téma 

függvényében kiegészülhet. 

 

 

3) Az itt megbeszélt dolgokat (döntéseket, feladatokat stb.) a vezetés tagjai az intézmény 

nevelőtestületének, és minden dolgozójának tudomására hozzák. 

 

4) Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint 

ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

 

2.1.2 Az intézmény vezetője 

1) Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a vonatkozó 

jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint 
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végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és 

időtartamra történik. 

2) Az intézményvezető az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és dön-

tési jogkörét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint ennek 

végrehajtására kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, valamint a nevelési – okta-

tási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 

3) Az intézményvezető pontos feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény 

alapján a fenntartó határozza meg az intézményvezető munkaköri leírásában. 

4) Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes szervezete. 

5) A nemzeti köznevelésről szóló törvény 69. § (5) bekezdése értelmében a nevelési-

oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását a kötelező 

tanóráinak megtartásán túl maga jogosult meghatározni. 

2.1.2.1 Az intézményvezető felelőssége 

1) A köznevelési intézmény vezetője - a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős 

 

a) az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásért, 

b) a köznevelési intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért, 

c) az oktatási-nevelési feladatok ellátásáért, 

d) az intézmény nevelőtestületének vezetéséért, 

e) az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, 

f) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért. 

g) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

h) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

i) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért,  

j) a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

k) a házirendben rögzített keretek között a köznevelési intézmény működésével 

összefüggésében az intézményen belüli programok zavartalanságáért, a tanulók és 

az alkalmazottak biztonságáért, illetve az intézményen kívüli programok 

zavartalanságáért, a tanulók és az alkalmazottak biztonságáért, amennyiben az 

érintett program megrendezésére az egyetértésével kerül sor, 

l) a munka- és pihenőidő nyilvántartásának vezetéséért. 

 

2) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében 

szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes 

alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.  

 

3) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a 

vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan 

kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az 

intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés 

eredményét is figyelembe veszi. 
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2.1.2.2 Az intézményvezető jogköre 

Az intézményvezető gyakorolja az utasítási és ellenőrzési, valamint a jogszabályban és a 

Kaposvári Tankerületi Központ SZMSZ-ben ráruházott munkáltatói jogot a köznevelési 

intézmény közalkalmazottai felett. 

 

A. Munkáltatói joga kiterjed különösen 

a) a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírásának kiadására, 

b) a munkaidő-beosztás (munkarend) megállapítására, 

c) a napi feladatok meghatározására, 

d) a munkahelyen történő benntartózkodás elrendelésére, illetve a munkahelyen 

kívül történő munkavégzés engedélyezésére, 

e) a munkaközi szünet, a napi pihenőidő, a heti pihenőnap, a heti pihenőidő 
engedélyezésére, 

f) a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, az ügyelet és a készenlét elrendelésére, 

g) a szabadság kiadására, engedélyezésére, fizetés nélküli szabadság 

engedélyezésére. 

 

B. A köznevelési intézmény vetetője - az intézmény részére megállapított éves 

költségvetési keretek betartásával - javaslatot tesz a kötelezettségvállalással járó 

munkáltatói döntések meghozatalára, különösen: 

a) közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony létesítésére, megszüntetésére, 

b) az intézményvezető kivételével a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás 

adására, visszavonására, 

c) a foglalkoztatottak kitüntetésére, 

d) a nyugdíjazás korúak továbbfoglalkoztatására, 

e) az óraadói tevékenységek ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére, 

f) köznevelési intézményben foglalkoztatottak jutalmazására, kereset-

kiegészítésének megállapítására 

g) a pótlékok differenciálására. 

 

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

más jogszabályok hatáskörébe utalnak.  

a) Dönt – kérelem esetén – a tanulók egyes órák, foglalkozások látogatása alól 

történő felmentéséről.  

 

b) Meghatározza az óralátogatások alól felmentett tanulók és a magántanulók 

felkészültségének ellenőrzési módját.  

 

2.1.2.3 Az intézményvezető feladata 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a 

szakmailag önálló köznevelési intézményt.  

b) Szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, 

biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését. 

c) Gondoskodik a köznevelési intézmény alapdokumentumainak (pedagógiai 

program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, éves munkaterv) 
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elkészítéséről. 

d) Jóváhagyja a köznevelési intézmény pedagógiai programját, szükség esetén 

gondoskodik a fenntartó egyetértésének beszerzéséről. 

e) A tankerületi igazgatónál kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi 

feltételei biztosításához szükséges –az intézkedési jogkörén kívül eső – 

intézkedések megtételét. 

f) Gondoskodik róla, hogy az országos statisztikai adatfelvételei program 

keretében, illetve a köznevelési információs rendszerben meghatározottak 

szerint pontosan elkészüljenek az adatszolgáltatások, illetve a fenntartói 

intézkedés szerint az intézmény tevékenységéről készített átfogó beszámoló. 

g) Évente, illetve a központ által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a tankerületi 

központ beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez. 

h) Minden év június 30-ig írásos beszámolót készít a tankerületi igazgató részére 

a köznevelési intézmény tevékenységéről. 

i) Gondoskodik a tankerület igazgató által kért adatszolgáltatás elkészítéséről és 

határidőre történő továbbításáról. 

j) Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről. 

k) Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a 

korszerűsítő és újító törekvések kibontakozását. 

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

m) Gondoskodik a saját, valamint az iskola dolgozóinak tervszerű és folyamatos 

továbbképzéséről. 

n) Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megünnepléséről. 

o) Irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 

p) Irányítja a belső vizsgák előkészítését, és ellenőrzi azokat. 

q) Irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. 

r) Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését. 

s) Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és 

működéséről, a pedagógusok kezdeményezéseinek felkarolásáról és 

támogatásáról, a nevelőtestületi döntések végrehajtásáról. 

t) Gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi 

kapcsolatok erősítéséről, a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák 

viszony kialakításáról és fenntartásáról. 

u) Figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a 

diákönkormányzat érdekvédelmi feladatainak megvalósulását. 

v) Gondoskodik a diákközgyűlés összehívásáról és lebonyolításuk feltételeinek 

biztosításáról. 

w) Biztosítja a szülői szervezet, a diákönkormányzat működésének feltételeit. 

x) Irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

y) Irányítja és összehangolja az iskola – pedagógus és nem pedagógus beosztású 

– dolgozóinak tevékenységét. 

z) 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. 

aa) Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok 

végrehajtásáról. 

bb) Irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, 

szülői fogadónapok, szk értekezletek stb.) megszervezését. 
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cc) Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát. 

dd) Szervezi az iskola és az iskolával kapcsolatban lévő külső szervezetek, 

valamint az iskola és a tanulók családja (gondviselője) közötti kapcsolatokat. 

ee) Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket. 

ff) Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat. 

gg) Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről. 

 

2.1.3 Az igazgatóhelyettes  

1) Az igazgatóhelyettes hatás- és jogkörrel, valamint feladatokkal megbízott helyettese az 

igazgatónak. Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak megvalósításában. 

Felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti 

ellátásában. Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok 

végrehajtásáról.  

2.1.3.1 Hatásköre 

 A nevelőtestület.  

 Az iskola tanulóközössége. 

2.1.3.2 Jogköre 

a) A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása. 

b) Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint 

utalványozási és más teljesítési kötelezettség esetén.  

c) A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok 

módosításának irányítása. 

d) Javaslat készítése pedagógusok minősítésére, jutalmazására, kitüntetésére, 

szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. 

e) A diákközgyűlések szervezése és irányítása. 

f) A hirdetések ellenőrzése. 

g) Az igazgató hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) 

esetén az igazgató helyettesítése.  

h) Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.   

2.1.3.3 Feladatai 

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

vizsgák szervezésében. 

b) Igény esetén gondoskodik a hit - és vallásoktatás megszervezéséről. 

c) Gondoskodik az iskolai tankönyvellátás megszervezéséről és a tankönyvek 

megrendeléséről. 

d) Folyamatosan ellátja az osztályfőnököket a munkájukhoz szükséges 

információkkal és dokumentumokkal. 

e) Felügyeli a munkaközösségek munkáját. 
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f) Elkészítteti az osztályfőnöki munkaterveket, tanmeneteket és ellenőrzi az 

ebben rögzített feladatok végrehajtását. 

g) Az osztályfőnökök számára óralátogatásokat, bemutató órákat, 

tapasztalatcserét szervez. 

h) Elkészíti a KIR-statisztikát.  

i) Gondoskodik az órarend elkészítéséről és év közben történő karbantartásáról. 

j) Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról.  

k) Folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzési tervét, az éves 

beiskolázási tervet, és gondoskodik annak megvalósításáról. 

l) Intézi a pedagógusok túlmunkájával, az ügyeleti renddel és a helyettesítések 

biztosításával kapcsolatos ügyeket. 

m) Szervezi a tanulók beiskolázását. 

n) Figyelemmel kíséri a közlönyökben megjelent és az iskolára vonatkozó 

rendelkezéseket, és erről nyilvántartást vezet. 

o) Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek 

teljesítését. 

p) Havonta ellenőrzi a tanórai, tanórán kívüli foglalkozások megtartását és a 

naplóvezetést. 

q) Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja. 

r) A helyettesítéseket rögzíti és ellenőrzi. 

s) Biztosítja a munkaidő elszámolások határidőre történő elkészítését. 

t) Együttműködik a gazdasági ügyintézővel a leltározás megszervezésében és 

lebonyolításában. 

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

v) 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. 

w) Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak 

megvalósulását.  

x) Gondoskodik a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről. 

y) Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek 

felméréséről. 

z) Kapcsolatot tart az iskolaorvossal és szervezi a szűrővizsgálatokat. 

aa) Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal. 

bb) Irányítja és ellenőrzi a diákönkormányzatot segítő pedagógus tevékenységét. 

cc) Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, 

szülői fogadónapok stb.) megszervezéséről és lebonyolításáról. 

dd) Felelős az iskolai ünnepségek, a ballagás megszervezéséért és lebonyolításáért. 

ee) Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében. 

ff) Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását. 

gg) Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat. 

hh) Ellátja az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos 

szervezési és adatszolgáltatási feladatokat. 

ii) Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  

jj) A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges 

intézkedéseket megteszi.   

kk) Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a 

kapcsolódó adatszolgáltatásról. 

ll) Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában. 

mm) Felelős az iskolai kártérítési ügyek intézéséért. 
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nn) Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, a képzés színvonalának emeléséről. 

oo) Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért (körözvények, 

hirdetések stb.). 

pp) Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és 

intézkedéseiről az igazgatót folyamatosan tájékoztatja.   

2.1.4 Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

Az intézményvezető feladatait a közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 

Munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzik. Az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. 

2.1.4.1 Az iskolatitkár 

1) Az intézményvezető feladat-ellátási helyén működő titkárságon az iskolatitkár látja el  

 a tanulói ügyvitel és iratkezelés intézményi szintű feladatait,  

 a statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás feladatait,  

 az intézmény működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.  

2.1.4.2 Gazdasági ügyintéző 

1) A beosztás ellátásával megbízott gazdasági dolgozó az igazgató közvetlen irányítása és 

ellenőrzése mellett látja el feladatait.  

2) Közvetlen irányítása alá tartoznak a technikai dolgozók (karbantartó, udvari munkás, 

takarító személyzet, stb.), illetve közfoglalkoztatás keretében feladatot ellátók. 

2.2 Az intézmény képviselete 

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

meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  

 

2) Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével 

ellátott írásbeli nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át. 

3) 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. 

 

4) A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki 

 

4.1. jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében  

 tanulói jogviszonnyal,  

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  
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4.2.  az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján  

 

4.2.1. hivatalos ügyekben  

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,  

 az intézményfenntartó előtt;  

 

4.2.2. intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során  

 a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal: így a 

nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a 

diákönkormányzattal,  

 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi 

önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében 

érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, 

 az intézmény belső és külső partnereivel,  

 megyei gazdasági kamarával,  

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal,  

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel; 

 

4.3. az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének 

céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.  

 

5) Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, 

annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

6) Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

igazgató vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 

7) Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti 

joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és 

valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell 

érteni.  

2.3 A kiadmányozás szabályai 

1) 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 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, illetve a tankerületi igazgató számára nem 

tartott fenn; 
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 A közbenső intézkedéseket; 

 A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó 

iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

2) Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok 

továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető 

jogosult.  

3) Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.  

4) Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az 

igazgatóhelyettes.   

5) Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell 

tartalmazniuk:  

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

cím)  

 az irat iktatószáma  

 az ügyintéző neve  

 az irat tárgya 

 az ügyintézés helye és ideje  

 

6) A kiadmány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:  

 az irat iktatószáma  

 az ügyintéző neve  

 az esetleges hivatkozási szám  

 a mellékletek száma  

 

7) A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadmányként lehet elküldeni. Ha a 

kiadmányozó eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés 

alatt, a kiadmányozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.  

8) A hitelesítést a kiadmány utolsó bejegyzése alatt kell elvégezni. A  kiadmányozó nevét 

„s.k." toldattal, valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni, az okiratot  „A 

kiadmány hiteles" záradékkal és keltezéssel kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot 

aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.  

2.4 Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes 

akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

1) Az intézményvezetőt távollétében (szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte), illetve 

akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes helyettesíti.  

 

2) Ha az intézménytől távol van az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes, őket 

az alábbi személyek helyettesíthetik az intézményvezető kijelölésére: 

 Felsős munkaközösség-vezető 

 Alsós munkaközösség-vezető 
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 Ha a munkaközösség-vezetők is távol vannak az intézménytől, az intézményvezető 

a rangidős pedagógust bízza meg távollétük alatt az intézmény vezetésével. 

(Rangidős pedagógus, aki leghosszabb idő óta dolgozik az adott intézménynél). 

 

3) A helyettesítő vezetők hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor - a saját 

munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett - az azonnali intézkedést 

igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. 

 

4) Az intézményvezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az 

iskolavezetés vagy a nevelőtestület más tagjára. A döntési jog átruházása (az 

igazgatóhelyettes kivételével) minden esetben írásban történik. 

 

5)  A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése 

után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. 

2.5 Az intézményvezető feladat-és hatásköréből leadott feladatok 

1) Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből, 

felelősségéből átadja az alábbiakat: 

 

A. az igazgatóhelyettesnek 

a) Az órarend készítésével kapcsolatos döntések joga 

b) A nevelő-oktató munka operatív irányításával kapcsolatos és az azonnali döntési 

reagálást igénylő vezetési feladatok s az azokkal kapcsolatos döntések joga, így 

különösen: 

 a pedagógusok helyettesítési rendjének és az eseti helyettesek 

kijelölésének, 

 az ügyeleti rend megszervezésének, 

 a pedagógus munkából való távolmaradásának jelzése esetén történő 

teendőknek a meghatározása. 

 

c) A vizsgák szervezése. 

d) A statisztikák elkészítése. 

e) A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése. 

f) A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezése és ellenőrzése. 

g) Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. 

h) Személyi anyagok kezelése. 

i) A munkavégzés ellenőrzésével kapcsolatban a belső ellenőrzés rendjében 

meghatározottak szerinti feladatok; 

j) A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai 

ellenőrzésben való vezetői feladatok. 

k) A munka- és tűzvédelmi tevékenység közvetlen irányítása és ellenőrzése. 

l) A tanulóbalesetek intézésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 

m) A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

n) A tankönyvellátásból adódó feladatok koordinálása. 

 

B. a szakmai munkaközösség-vezetőknek 

a pedagógiai munka ellenőrzésével kapcsolatban a belső ellenőrzés rendjében 
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meghatározottak szerinti feladatok. 

 

C. a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus számára  

a gyermekvédelmi jelzőrendszer  intézményhez kapcsolódó feladatainak 

koordinálása; 

 

2) Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az átruházott jogkörrel rendelkezőket 

teljes körű beszámolási kötelezettség terheli.  
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3 AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 

3.1 Az intézményközösség 

 

Az intézményközösségeket az intézmény dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 

Az intézményközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt 

közösségek révén és módon érvényesítik. 

 

3.1.1.1 Az intézményi közösségek jogai  

 

Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben: 

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg.  

 

 Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét az iskolai 

rendezvényeken. 

 

 Javaslattételi és véleményezési jog illet meg az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és 

véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának 

mérlegelnie kell. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel 

kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 

 Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az 

adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az 

egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

 

 A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési 

jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör 

gyakorlója teljes felelősséggel egyszemélyben, - testületi jogkör esetén a testület 

szavazattöbbség alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része 

jelen van.  

 

3.2 Az alkalmazottak közösségei 

Az iskolai alkalmazottak közössége (továbbiakban: alkalmazotti közösség) az 

intézménnyel alkalmazásban állók összessége: 

 a pedagógusok 

 a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak; 

 egyéb munkaköröket betöltő alkalmazottak. 
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3.2.1  Közalkalmazottak 

1) Az alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

 

2) Az iskola dolgozóit a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a 

fenntartó által engedélyezett létszámban a tankerületi igazgató nevezi ki. Az iskola 

dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 

 

3) Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus. A pedagógusok 

alkotják a Révkomáromi János Általános Iskola nevelőtestületét. A nevelőtestület 

(tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek 

tevékenységével az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. 

 

3.2.1.1  Az alkalmazotti közösségek jogai 

 

A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló 

törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek) rögzítik. 

 

1) A dolgozó köteles részt venni az intézmény értekezletein. A testület tagjairól az 

intézmény naprakész nyilvántartást vezet. 

 

2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az intézményi nevelőtestületi, illetve 

alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 

kétharmada jelen van. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, akkor az intézményi 

nevelőtestület, illetve az alkalmazotti közösség döntéseit nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 

3) Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai 

közül. A szavazás eredményének megállapítása a leadott szavazatok összesítésével 

történik. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a szavazás érvényességéhez a 

leadott szavazatok együttes számának el kell érnie az intézményben szavazásra 

jogosultak együttes számának legalább ötven százalékát. A szavazatok egyenlősége 

esetén az igazgató szavazata dönt.  

 

4) A nevelőtestületi, illetve alkalmazotti értekezletről jegyzőkönyv készül, mely a 

jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza a jelenlévők számát, a határozati 

javaslatot, a javaslat mellett leadott szavazatok, az ellenszavazatok és a tartózkodások 

számát, valamint a szavazás megállapított eredményét. A nevelőtestületi értekezlet 

jegyzőkönyvét a kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a 

jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá.  
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3.3 A pedagógusok közösségei 

3.3.1  A nevelőtestület 

3.3.1.1  A nevelőtestület tagjai 

 

1) A nevelőtestület - a köznevelési törvény 70. § alapján - az intézmény 

pedagógusainak közössége, a nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény 

legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

 

2) A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú 

végzettségű dolgozók. 

 

3.3.1.2   A nevelőtestület jogköre 

1) A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik.  

 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 

 a Pedagógiai program elfogadása és módosítása, 

 az SZMSZ és a házirend elfogadása és módosítása, 

 a továbbképzési program elfogadása, 

 a tanév munkatervének elfogadása, 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának 

megállapítása, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 

 a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása, 

 a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 

 saját feladatainak és jogainak részleges átruházása. 

 

A nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik: 

 

 a tanulóközösségekről hozott döntések kérdéseiben, 

 igazgatóhelyettesek megbízásakor, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

 a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

 a pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

 az iskola fejlesztési, beruházási és felújítási tervei megállapításában, valamint  

 a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

 

Ezen túlmenően véleményezi, majd jóváhagyja a diákönkormányzat működési 

szabályzatát, és véleményezi a diákönkormányzat működésére biztosított anyagi 

eszközök felhasználását. 
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A nevelőtestület javaslattevő jogköre: 

 

 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

2) Az intézmény nevelőtestülete az éves munkatervben, illetve a havi 

eseménynaptárban meghatározott időpontokban, ezen felül szükség szerint ülésezik 

az alábbiak szerint: 

a)   A tanévnyitó, a félévi és a tanév végi értékelő, őszi és tavaszi nevelési, félévi és 

tanév végi osztályozó nevelőtestületi értekezletek időpontját a tanév rendjéhez 

igazodva, a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

b)  A rendszeres munkaértekezletek időpontját az intézményvezető havi 

eseménynaptárban határozza meg. 

c)  Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet vagy rendkívüli munkaértekezletet – az 

értekezlet napirendjének és időpontjának egyidejű meghatározása mellett – az 

intézményvezető hívhat össze saját döntése alapján, vagy ha a tankerület vezető 

kezdeményezi, vagy ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a szükségesnek tartja. 

 

3) A nevelőtestületi értekezleteken és a munkaértekezleteken a részvétel a 

nevelőtestület minden tagja számára kötelező. 

 

3.3.2 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, 

beszámoltatás rendje 

1) A nevelőtestület a jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére, végrehajtására, eldöntésére 

tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan 

időre vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat 

felelősségteljesen ellátni, és beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestület 

tagjai felé /legkésőbb a soron következő munkaértekezleten kötelesek beszámolni a 

nevelőtestületnek/. 

 

 A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül 

foglalkozó pedagógus közösségre ruházza át: 

 

o a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minősítést, 

o a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának 

döntési jogát, 

o az osztályközösség problémáinak megoldását. 

 

 A nevelőtestület a fegyelmi bizottságra ruházza át a tanulók fegyelmi ügyeiben 

való döntés jogát. 

 

 

 Szakmai munkaközösségeknek átadott jogkörök: 

. 

o a helyi tanterv kidolgozása, módosítása, 

o a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 
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o a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 

o a jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, 

o a szakmai munkaközösség-vezető véleményezése. 

 

 Az  intézményvezető gyakorolja 

 

o A nevelőtestület vizsgahalasztás engedélyezésére vonatkozó jogkörét. 

 

2) A felsorolt döntéshozók beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a 

döntést követő legközelebbi nevelőtestületi értekezleten. 

 

3) A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át 

döntési jogkörét a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési 

szabályzat esetében. 

3.3.3 A nevelők szakmai munkaközösségei  

1) Az intézmény pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez 

kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek.  

 

2) A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája 

minőségi és módszertani fejlesztését, tervezését. A munkaközösség szakmai, 

módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő és oktató munka 

tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. 

 

3) A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek.  

 

4) 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 is. 

 

3.3.3.1 A szakmai munkaközösség vezetője 

1) A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A 

munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az 

intézményvezető bízza meg legfeljebb öt évre. 

 

2)  A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

  

3) A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, 

irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a 

vezetés és a pedagógusok között.  
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4) A munkaközösség-vezető összeállítja a munkaközösség munkatervét, legalább félévi 

gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, 

írásos beszámolót készít a félévi, tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 

munkájáról.  

 

5) Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 

6) Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 

egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 

3.3.3.2  A munkaközösségek részletes feladatai 

a) Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzik az ezzel 

kapcsolatos feladatokat. 

b) Részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, 

szervezésében és ellenőrzésében. 

c) Javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira. 

d) Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét. 

e) Javaslatot tesznek a szertárak és a szakkönyvtárak fejlesztésére. 

f) Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, 

a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-

vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. 

g) A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben 

folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

h) Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

i) Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, 

háziversenyeket szerveznek a tanulók tudásának fejlesztése céljából, propagálják a 

más szervezetek által meghirdetett versenyeket. 

j) Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

k) Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

l) Összeállítják az osztályozó, a különbözeti, a javító és felvételi vizsgák tételsorait, 

ezeket fejlesztik és értékelik.  

m) Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi 

közösséget. 

n) Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló 

szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga 

munkáját, tapasztalatairól negyedévente beszámol az intézmény vezetőinek. 

o) Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

p) Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére. 
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3.3.4 A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának 

rendje, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében 

3.3.4.1 A szakmai munkaközösségek együttműködése 

1) Az intézményben tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos 

együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2) A szakmai munkaközösségek vezetői egyeztetnek az iskolavezetőséggel és egymással az  

 iskolai munkaterv,  

 a tanév helyi rendje,  

 a munkaközösségi munka- és feladatterv,  

 a félévi, valamint az év végi beszámolók és más elemzések, jelentések 

összeállításával kapcsolatos,  

 továbbá az iskolai rendezvények, tematikus napok, projektek szervezését,  

 s minden – az iskolavezetőség által kiadott – feladatteljesítést érintő valamennyi 

kérdésben. 

3) A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

3.3.4.2 A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendje 

1) A szakmai munkaközösségek vezetői közötti kapcsolattartás színterei: 

 személyes beszélgetések, konzultációk, 

 adott témakörben tartott szakmai munkamegbeszélések, 

 kibővített iskolavezetőség ülései, 

 a vezetők és a pedagógusok teljesítményértékelésével, az országos szakmai-

pedagógiai ellenőrzéssel kapcsolatos megbeszélések, 

 nevelőtestületi értekezletek. 

2) szakmai munkaközösségek tagjainak együttműködése megvalósul: 

 személyes beszélgetések, konzultációk, 

 adott témakörben tartott szakmai munkamegbeszélések, 

 szakmai műhelymunkák, 

 osztályszintű értekezletek, 

 problémamegoldó fórumok, 

 esetmegbeszélések, 

 havi nevelőtestületi munkamegbeszélések, 

 nevelőtestületi értekezletek, 

 iskolai rendezvények, versenyek, projektek, tematikus napok szervezése 

során. 

3.3.4.3 A szakmai munkaközösségek részvétele a pedagógusok 

munkájának segítésében 

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

tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése; 
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 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése; 

 a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal;  

 a pedagógusok munkájának segítése bemutató órák szervezésével; 

 a pedagógusok munkájának segítése szakmai-módszertani kiadványok és a 

tanításhoz használható eszközök beszerzésével; 

 a pályakezdő pedagógusok (gyakornokok) munkájának segítése patronáló nevelő 

(mentor) kijelölésével. 

3.3.5 Az Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetésére alakult 

munkacsoportok 

1) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer /IPR/ működtetése a következő munkacsoportok 

tevékenységével folyik. 

 

 Módszertani adaptációt segítő, fejlesztő munkacsoport. 

 Átmenetet segítő /óvoda-iskola átmenet, iskolafokozatok közötti átmenet/ 

munkacsoport. 

 Intézményi külső kapcsolatokat segítő munkacsoport (IKCS) 

 

2) A csoportok munkáját a csoportvezető koordinálja éves munkaterv alapján.  

3) A tevékenység dokumentációjáért (munkanapló, jegyzőkönyvek, szakmai anyagok) a 

munkacsoport vezetője felelős. A csoportok létszámát, összetételét feladatait, működési 

idejét a nevelőtestület véleményének kikérése mellett az intézményvezető határozza meg 

egy tanév időtartamára, és az éves munkaterv rögzíti. 

3.3.6 Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok  

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

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése 

alapján.  

2) Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről 

tájékoztatnia kell a nevelőtestületet.  

3) Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az 

intézményvezető bízza meg. 

4) A munkacsoportok kötelesek munkájukat felelősségteljesen ellátni, és beszámolási 

kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestület tagjai felé. 
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3.4 A szülők közösségei 

3.4.1   A szülői szervezet (közösség) felépítése 

1) Az iskolában a szülők kötelességük teljesítése és jogaik érvényesítése érdekében az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet (választmányt) hozhatnak létre. 

 

2) A szervezet alapegységei az osztály szülői közösségek. Küldötteik a Szülői 

Választmányban képviselik az osztályt. 

 

3) A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. 

 

4) A Szülői Választmány munkáját az iskola tevékenységével a patronáló tanár 

koordinálja. A patronáló tanárt az intézményvezető bízza meg egy tanév időtartamra.  

3.4.2 A szülői szervezet (közösség) jogai 

1) Az iskolai szülői közösséget az alábbi döntési, véleményezési, javaslattételi  jogok illetik 

meg: 

 

A szülői választmány dönt: 

 saját működési rendjéről, 

 munkatervének, elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról, 

 saját pénzeszközeinek felhasználásáról, figyelembe véve az iskola kéréseit. 

 

 

A szülői választmányt véleményezési jog illeti meg: 

 a tankönyvellátási/rendelési szabályzat elkészítésekor, 

 az iskolai munkaterv tanulókat érintő programjának kialakításakor, 

 az intézményben folyó hit- és vallásgyakorlás idejének és helyének 

meghatározásakor, 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 az SZMSZ elfogadásakor (miniszteri rendelet által meghatározott témakörben), 

 a házirend elfogadásakor. 

 

 

Egyetértési joga van: 

 

 az intézmény tanulóinak tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai 

tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi 

rendjének meghatározásánál 
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2) A szülői szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-

oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a 

tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt 

vehet a nevelőtestületi értekezleten.  

3.5 A tanulók közösségei 

3.5.1 Az osztályközösség 

1) Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportba tartozó tanulók 
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) 

túlnyomó többségét az órarend szerint közösen, egyes órákat csoportban látogatják. 

Bontott tanulócsoportban vehetnek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási 

órákon, amelyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám, vagy 

tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, vagy a tanrend szervezése indokolja. 

 

2) Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, 

megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és az osztály titkárát. Az 

osztályközösség ily módon önmaga dönt diákképviseletéről. 

 

3) Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  Az 

osztályfőnök jogosult - az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az 

osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni. Az osztályfőnökök 

osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.  

 

3.5.2 A diákönkormányzat  

1) A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete.  

 

2) A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére diákönkormányzat működik. 

 

3) A diákönkormányzat munkáját diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja 

össze, akit  ezzel a feladattal – a nevelőtestület egyetértésével - az intézményvezetője bíz 

meg legfeljebb ötéves időtartamra. 

 

4) A diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezető /DÖK titkár/ áll. 

 

5) A diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja, melyet a nevelőtestület hagy jóvá.  
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3.5.2.1 A diákönkormányzat jogai 

 

1) Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata 

tartalmazza. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot 

segítő nevelő érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, 

véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

2) A diákönkormányzatnak döntési joga van a nevelőtestület véleményének kikérésével: 

 saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról, 

 saját működési szervezeti szabályának megalkotásáról, 

 saját tájékoztatási rendszerének megalkotásáról és működtetéséről, 

 a működtetéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

 

3)  A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

 

4) A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt. 

 

5) A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg 

olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat 

véleményét. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. 

3.5.2.2 A diákönkormányzat működési feltételei 

 

1) A működéshez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet 

számára. 

 

2) A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ és a 

Házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. 

 

3) Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. A 

diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő(k), valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

valamint az intézményvezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai 

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

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért a 

diákönkormányzatot patronáló pedagógus a felelős. 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

31 

 

AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 

3.6 Az Intézményi Tanács 

3.6.1 Intézményi Tanács felépítése 

1) Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács 

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

 

2) Az intézményi tanács jogi személy, melyről az Oktatási Hivatal közhitelesnek 

minősülő hatósági nyilvántartást vezet.  

3) A tanács tagjait a delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola igazgatója 

bízza meg.  

 

4) Az intézményi tanács tagjai intézményünkben:  

 a nevelőtestület 1 tagja, 

 szülői szervezet által delegált tag 1 fő,  

 székhely szerinti önkormányzat képviselője 1 fő,  

 

5) Az intézményi tanács ügyrend alapján működik, melyet az intézményi tanács készít el, 

valamint fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke 

legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak (OH) 

jóváhagyásra.  

 

6) Ügyrendjének az Oktatási Hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi 

tanácsot az OH felveszi a hatósági nyilvántartásba.  

 

7) Az intézményi tanács székhelye azonos az intézmény székhelyével. 

 

8) Az intézményi tanács elnöke csak az lehet, aki – életvitelszerűen – az intézmény 

székhelyének településén lakik. 

 

9) Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény 

működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos 

álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 

10)  A nemzeti köznevelési törvény 73. §(6) bekezdése alapján, az intézményi tanács az 

iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. 

3.6.2 Az Intézményi Tanács jogai 

1) Az intézményi tanács döntési joga: 

 működési rendjének és munkaprogramjának elfogadása, 

 tisztségviselőinek megválasztása,  
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 továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot 

az intézményi tanácsra átruházza. 

 

2) Az intézményi tanácsnak véleménynyilvánítási joga van:  

 

 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben; 

 a iskolában folyó fakultatív hit-és vallásoktatás idejének és helyének 

meghatározásához; 

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

éves iskolai munkaterv elfogadása előtt; 

 az iskolaszék, annak hiányában a szülői szervezet kikéri az intézményi 

tanács álláspontját arról a legmagasabb összegről, amelyet az iskola által 

szervezett nem kötelező programoknál a tanulóktól kérhet. 

 

3) A nevelőtestületet össze kell hívni, ha az intézményi tanács kezdeményezi. 

4) Az intézményi tanácshoz címzett, érkezett leveleket felbontás nélkül továbbítani kell az 

intézményi tanácshoz. 

5) Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

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

 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

33 

 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

4 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

4.1 Nyitvatartási rend 

1) Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 

óráig tart nyitva. Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épületek 

ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. 

4.2 A vezetők intézményen belüli tartózkodási rendje 

1) Az intézményben biztosítani kell, hogy a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak 

legyenek, abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai 

rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért szorgalmi időben hétfőtől 

péntekig a nyitva tartás idején belül 730 és 1600 között az intézményvezető vagy az őt 

helyettesítő vezető közül legalább egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia. 

Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő 

időben és időtartamban látják el.  

 

2) A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell írásban 

meghatározni.  

 

3) A mindenkori hivatali jelenlétet az intézményvezető és a helyettese kölcsönös 

egyeztetéssel oldják meg.  

 

4)  A vezetői ügyelet (alkalmi) beosztás szerint vonatkozik a tanítási szünetekre is, az 

„egyenlő elosztás" elve alapján. 

4.3 Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodási rendje 

1) A nevelési-oktatási intézmény alkalmazottainak az intézményben való 

benntartózkodási rendjét foglalkoztatásuk mértékének arányában a munkaköri 

leírásukban foglalt feladataik jellege határozza meg. 

 

2) A pedagógusok munkaidejük kötött részét az iskolavezetés által meghatározottak 

szerint az intézményben illetve az intézményen kívüli foglalkozások helyszínén 

kötelesek tölteni.  

A pedagógus a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét a tanulókkal való közvetlen 

foglalkozások megtartásával tölti az igazgató által a munkaköri leírás függelékében 

meghatározott időkeretben, a tantárgyfelosztás alapján az órarendben részletesen 

megjelöltek (foglalkozás/tanóra helye, pontos időbeosztása stb.) szerint. Ettől eltérni 

kizárólag az igazgató előzetes engedélyével lehet.  

A pedagógus kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem 

kötött részében a nevelő-oktató tevékenységgel összefüggő, elsősorban órai 

felkészüléssel, adminisztratív teendőkkel összefüggő feladatokat, valamint eseti 

helyettesítést és a tanulók ügyeletét látja el. 
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3) Az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottai, ha a 

munkakörhöz tartozó feladatuk ellátása másként nem teljesíthető, kötelesek teljes 

munkaidejüket a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően, az igazgató utasítása 

szerint az intézményben illetve az intézményhez tartozó meghatározott területen tölteni. 

Ha a munkakörükhöz tartozó feladatuk ellátása a munkahelyen kívüli tartózkodást 

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

az igazgatónak vagy az igazgatóhelyetteseknek előzetesen be kell jelenteniük. 

 

4) Az intézmény alkalmazottai benntartózkodásuk tényét jelenléti íven kötelesek vezetni. 

4.4 A dolgozók munkarendje 

4.4.1 A pedagógusok munkaideje 

4.4.1.1 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  

1) Az intézmény pedagógusai négyheti 160 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A 

húsznál kevesebb munkanapot tartalmazó négyheti időtartam munkaideje a 

munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, 

ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges.  

 

2) Az értekezletek, fogadóórák napjain a napi átlagban 8 órásnál hosszabb, legfeljebb 

azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. 

 

3) Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező. 

 

4) A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi 

programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján 

határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus 

esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás 

kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 

 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben 

dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

 

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

 

a) a tanítási órák megtartása 

b) iskolai sportköri foglalkozások, 

c) énekkar, szakkörök vezetése, 
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d) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.), 

e) magántanuló felkészítésének segítése, 

f) könyvtárosi feladatok. 

 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok 

beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám 

keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell 

számításba venni.  

 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 

munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor 

elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető 

helyettes rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

 

A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében (32 óráig): 

(a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján) 

 

a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

b) a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

c) az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

d) a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - 

tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

f) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 

g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

h) eseti helyettesítés, 

i) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

j) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

k) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

l) osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

m) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

o) munkaközösség-vezetés, 

p) az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

q) környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

r) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

s) hangszerkarbantartás megszervezése, 

t) különböző feladat-ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, 

u) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben 

rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, 

valamint 

v) a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára rendelhető el. 
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A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órákról 

kimutatás vezetése, 

e) osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

4.4.1.2 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

1) A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

intézményvezető vagy helyettese állapítja meg az intézmény órarendjének 

függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény 

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe 

venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv 

betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 

 

2) A pedagógus köteles tanítási, foglalkozási beosztása előtt 10 perccel, ügyeleti 

beosztása előtt 5 perccel a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli programjának 

kezdete előtt annak helyén) megjelenni.  

 

3) A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző 

nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7:20 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 
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intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó 

hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy 

akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 

szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 

munkanapon le kell adni. 

4) Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőjétől kérhet engedélyt legalább két 

nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú 

tanítási óra (foglalkozás) megtartására, a tanítási órák (foglalkozások) elcserélésére. 

5) A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

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

egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles 

szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag 

szükséges dolgozatokat megíratni. 

6) A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak 

meghallgatása után.  

4.4.2 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

1) Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok 

betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető 

határozza meg.  

2) A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezető 

helyettes tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 
megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. 

3)  A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos 

utasításával történik.  

4) Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön 

megjelenniük. Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell közvetlen 

felettesüket. A távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a 

hiányzó kolléga feladatainak időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan túlterhelést. 

4.5 A tanulók iskolában való tartózkodásának rendje 

1) A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló 

szabályozásként határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak 

megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező. 

2) Az iskolába a tanulóknak reggel 7.00 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük. 

3) A tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. 

4) A tanítási órák időtartama: 45 perc. 

 

5) Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 
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6) A tanítási órát senki sem zavarhatja. A tanítási órák engedély nélküli látogatására 

csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a 

látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. 

 

7)  Tanítási napokon az első órarendi órát megelőző gyülekezési idő kezdetétől 16 óráig 

– a foglalkozások közötti szünetek ideje alatt, továbbá a foglalkozások ideje alatt 

teljes körű pedagógiai felügyeletet kell biztosítani. 

 

8) Tanítási napokon 7.05-től a tanítás megkezdéséig, valamint az óraközi szünetekben, 

az utolsó órarendi órát megelőző óraközi szünet végéig a pedagógusok ügyeletet 

biztosítanak: jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az erre kijelölt teremben, 

folyosón, zsibongóban. 

 

9) Az ügyeleti rend beosztásáért az intézményvezető vagy a feladattal megbízott helyettes a 

felelős. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus 

felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért, 

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

dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik. 

 

10) A tanórák és az egyéb foglalkozások ideje alatt a tanulók felügyeletét a foglalkozást 

tartó pedagógus látja el. Ha a tanuló nem jelenik meg a foglalkozáson vagy elkésik, 

továbbá ha a foglalkozásról engedély nélkül távozik, a pedagógus megteszi a 

házirendben előírt intézkedéseket. 

 

11)  A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

intézményvezető írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli 

esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

 

12) Az iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét az osztályfőnökök és az őket segítő, 

külön beosztás szerint ügyeleti teendőket ellátó pedagógusok biztosítják. 

 

13) A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető vagy helyettese által 

előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a 

tanítást minél kevésbé zavarják. 
 

 

 

 

 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

39 

 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

4.6 A belépés, az intézményben tartózkodás rendje azok részére, 

akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel 

1) Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezetőjétől engedélyt 
kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). 

 

2) Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az intézményben 8 óra 

és 16  óra között történik. 

 

3) Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg, és azt a 

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására 

hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni.  

 

4) A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók 

(kivéve az iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági 

okok miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az 

épületben. 

 

5) A tanulók szülei a bejáratnál várakozhatnak gyermekeikre.   

Első osztályos tanulóinkat a szülők a tanévkezdést követő hét végéig kísérhetik az 

osztálytermekbe. 

 

6) Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási 

szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha 

ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja.  

 

7) Az intézményhez nem tartozó külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről szóló 

megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevőket 

vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek 

betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 

 

8) Tartózkodásuk ideje alatt az intézmény személyzeti felügyeletet köteles biztosítani. 

4.7 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati 

rendje 

4.7.1 Az intézmény létesítményeinek használata 

1) Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az 

Európai Unió zászlaját. 
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2) Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.  

Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

3) Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni 

kell. A tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat 

követően – a technikai dolgozók feladata. 

 

4) A tanulók az intézmény létesítményeit, tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, 

tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a 

választható tanítási órákon kizárólag pedagógus felügyelete mellett használhatják.  

 

5) A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus 

felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára.  

 

6) A tanulók csak a táskájukat vihetik a tantermekbe, többi holmijukat a kijelölt 

szekrényekbe zárják. Az öltözőszekrények zárása és rendben tartása a használó 

felelőssége és kötelessége. 

 

7) Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 

az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

8) A helyiségek használatának részletes rendjét a Házirend szabályozza. Az ebben 

foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk.  

 

9) A helyiségek nem intézményi célra történő használatához az igazgató írásbeli 

beleegyezése szükséges. 

 

10) Ha az intézmény valamely helyiségét bármely célra az intézményen kívülállók 

veszik igénybe, az intézmény felügyeletről előzetesen az igazgatónak gondoskodni 

szükséges. 

4.7.2 Reklámtevékenységek az intézményben 

Az intézményben mindenfajta – reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az 

intézményvezető felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a gyermeknek, 

tanulónak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, 

közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 
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4.7.3  A dohányzással kapcsolatos előírások 

1) Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe 

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

rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan 

tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése 

szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk 

be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

 

2) Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a 

dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában 

meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az 

intézmény igazgatóhelyettese. 

 

3) Dohányzási tilalom tábla elhelyezése kötelező a bajáratoknál  (Előírt, mindenkori 

jogszabálynak megfelelően). 
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5 AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI 

FORMÁI, IDŐKERETEI 

5.1 A tanítási órán kívüli egyéb foglakozások célja 

1) Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez.  

 

2) Az egyéb foglalkozások olyan a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai 

tartalmú foglalkozások, amely a tanulók fejlődését szolgálja. 

A tanórán kívüli nevelőmunka keretében lényeges szerepet töltenek be nevelési céljaink 

elérésében; kiegészítik, elmélyítik és továbbfejlesztik a tanórák nevelő hatását. E 

tevékenységek keretében kaphatnak helyet a tanulók egészséges fejlődéséhez szükséges 

arányban a felüdülést, kikapcsolódást jelentő programok is. 

5.2 A tanítási órán kívüli egyéb foglakozások szervezeti formái 

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

kívüli rendszeres foglalkozások működnek: 

 

a) A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórára való felkészülésnek, valamint 

a szabadidő hasznos eltöltésének egyaránt színterei. A tanítási órákat követően a 16 

óráig biztosítják a tanulók felügyeletét. 

A napközi otthonban a tanulók felkészülnek a tanítási órákra, elsajátítják az önálló 

tanulás elemeit. A pedagógus segítséget nyújt a házi feladat elkészítésében, a tanulás 

megszervezésében. A napköziben zajló foglalkozások hozzájárulnak a szabadidő 

igényes eltöltéséhez a gyermekek sokoldalú fejlődéséhez, lehetőséget biztosítanak 

az önművelésre. 

A tanulószobai foglalkozás egyértelműen a tanulást segítő forma, ezért egyrészt a 

tanulási technikák és módszerek gyakorlásáról, másrészt a különböző szaktanárok 

segítő jelenlétéről gondoskodunk.  

 

b) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést 

(tízórai, ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosítunk az intézmény területén 

működő konyhaszolgálat a települési önkormányzat fenntartásával. Az étkezési 

térítési díjakat az iskola által a Házirendben meghatározott módon kell befizetni. 

 

c) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók 

részére képességfejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és 

matematika tantárgyakból. A tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozások 
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alkalmával előtérbe kerül a különböző tanulmányi versenyekre, a felvételi 

vizsgákra való felkészítés. 

A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények 

és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt.  

A felzárkóztató foglalkozásokon köznevelési törvény előírása alapján heti két órá-

ban elsősorban azok a tanulók vesznek részt,  

- akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

Természetesen azok a tanulók, akikről év közben derül ki, hogy tanulási 

nehézségekkel küzdenek, szintén részt vesznek a korrepetálásokon. 

 

d) Fejlesztő foglalkozások: Intézményünkben a BTM-es, valamint az SNI-s tanulók 

rehabilitációs foglalkozását a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye 

alapján gyógypedagógusaink, illetve fejlesztőpedagógusok kiscsoportos 

foglalkozás keretén belül (2-4 tanuló egy csoportban) heti rendszerességgel 

egyéni fejlesztési terv alapján látják el a szakvéleményben meghatározott heti 

óraszámban. 

Egyes SNI-s tanulók rehabilitációs foglalkozását a pedagógiai szakszolgálat utazó 

gyógypedagógus szakemberei láthatnak el. Ezt az intézmény vezetőinek előre 

egyeztetni kell a tankerülettel és az érintett pedagógiai szakszolgálat vezetőjével. 

 

e) Gyógytestnevelés: Intézményünk megszervezi azon tanulók gyógytestnevelését, 

akiket a szakorvos véleménye alapján a háziorvos gyógytestnevelésre javasol. 

Ezeknek a tanulóknak a gyógytestnevelési órák kötelezőek. A szakembert a 

pedagógiai szakszolgálat biztosítja heti 1 alkalommal, tanulócsoportonként 1-1 

órában.  

 

f) Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.  
Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő 

hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs 

felkészítést szervez. 

 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a 

tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. Integrációs 

felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt 

vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak 

azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató 

felkészítésben. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, 

tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program 

alkalmazásával történik. 
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g) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola igazgatója 

dönt. 

 

h) Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által 

megbízott kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét 

hivatott kielégíteni, de az iskolai, települési kulturális rendezvények színesítését 

is szolgálja. A kóruspróbák meghatározott alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb 

foglalkozások csak az intézményvezető vagy helyettesének külön engedélyével 

szervezhetők. 

 

i) Sportkör. A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a minden 

napos testnevelésórákon túl sportköri foglalkozásokat is szervez. A foglakozások 

célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára a különböző sportágak 

művelésére és versenyekre való felkészülésre. Az iskolai sportkörök 

foglakozásain való részvétellel a heti öt kötelező testnevelési órából két óra 

kiváltható. A részvétel igazolása a foglakozást tartó tanár által vezetett 

foglalkozási napló részvételi adatai alapján történik. 

 

j) Úszásoktatás. A mindenkori 4. és 5. évfolyamon évi 18 óra kötelező 

úszásoktatásban részesülnek a tanulók. Költséghatékonyság miatt 9 héten 

keresztül 2 órában a nagyatádi uszodában biztosítjuk az úszásoktatást.1 

 

Időszakos tanórán kívüli foglakozások 

k) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését 

segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, 

melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb 

tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

l) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a 

tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 

szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó 

foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási 

folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető 

ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek 

aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb 

(többnapos, egyhetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket 

összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. A hosszabb (többnapos, egyhetes) 

témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai 

munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg. 

                                                 
1 Fenntartóra háruló többletkötelezettség  (úszásoktatás) 
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m) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az 

osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 

szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

n) Táborozások. Tanítási szünetekben az iskolán kívül különböző táborozási 

lehetőségek szervezésére van mód, amennyiben igény merül fel rá. A táborozás 

teljes költségét a szülők fedezik. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél 

jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 

szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

o) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények 

teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve 

művészeti előadásokon tett csoportos látogatások (színház- és 

múzeumlátogatások). Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségek közül a belépő jegyek árát, a mindenkori 

fenntartónak, míg az útiköltséget a szülőknek kell fedezniük.2 Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

p) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja 

a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a 

szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez 

(pl. túrák, kirándulások, táborok, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 

szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

q) Játszóház 

Negyedévente a különböző ünnepkörökhöz, nemzetiségi hagyományokhoz 

kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat, táncházat és egyéb programokat 

szervezünk diákjainknak, kisjelenetekkel, mesejátékokkal kiegészítve. 

 

r) Családi és sport-nap: a tanulók egészséges életmódra nevelésében fontos szerepe 

van, valamint a közösségi nevelés fontos színtere, mivel együtt sportol tanuló, 

szülő és pedagógus. Minden tanév szeptember hónapjában kerül megrendezésre. 

s) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 

                                                 
2 Fenntartóra háruló többletkötelezettség (színház) 
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t) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az 

iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a 

tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

5.3 Az egyéb foglalkozások időkerete 

1) Az egyéb foglalkozások a tantárgyfelosztás alapján órarendbe illesztett időpontban, a 

kötelező tanórák után, 16 óráig tartanak.  

 

2) Az egyéb foglalkozások időtartamát (órakeretét) és helyszínét (tantermét) az igazgató 

és az igazgatóhelyettes rögzíti a tantárgyfelosztás alapján az egyéb foglalkozási 

rendben, a terembeosztással együtt. 

 

5.4 A tanórán kívüli foglalkozásra vonatkozó általános szabályok 

1) A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az igazgató hirdeti meg a heti 

időbeosztással és a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő minden év 

szeptember 10. A jelentkezés az osztályfőnöknél vagy a foglakozást tartó tanárnál 

lehetséges. A jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, a gyógytestnevelés, valamint 

a fejlesztő foglalkozások kivételével - önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon 

való részvétel kötelező, és egy tanévre szól. 

 

2) A foglalkozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti, terembeosztással 

együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról 

naplót kell vezetni.  

 

3) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

 

4) A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézmény vezetője bízza meg, akik 

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

aki nem az iskola pedagógusa. 

 

5) Az intézmény a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport 

és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. Az iskola a versenyzési lehetőségekről 

tájékoztatja a tanulókat, nevezésüket a megfelelő helyre továbbítja. A versenyek 

megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve 

a szaktanárok a felelősek.  

 

6) 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 intézményvezető adhat. 
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7) Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérő tanárt kell 

biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, 20 tanulónként legalább egy 

főt, de csoportomként minimum 2 főt. A kirándulásokra el kell vinni az 

elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést. Indulás előtt balesetvédelmi oktatásban kell 

részesíteni a tanulókat, melynek megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják. A 

kirándulás biztonságos megszervezéséért és lebonyolításáért az osztályfőnök, illetve a 

kirándulás szervezője felelős. 

5.5  Erdei iskola, témahét és témanap (külső helyszíni) 

igénybevételére vonatkozó szabályok 

1) A pedagógiai programban rögzített erdei iskolai program  költségeit a szülőkkel minden 

tanévben egyeztetni kell. Minden tanulócsoport tanévenként 2-2 témanapot vehet 

igénybe. 

2) A pedagógiai programtól eltérő erdei iskolai programok idejét, helyét és tartalmát, 

előzetesen egyeztetni és engedélyeztetni kell az intézményvezetővel, majd szerepeltetni 

kell az éves osztályfőnöki, vagy tantárgyi munkatervben. 

3) Az erdei iskola programjáról az intézményvezetőt írásban kell tájékoztatni az indulás 

előtt legalább 3 héttel az intézményi élet zökkenőmentes átszervezése érdekében. 

4) Sikeres pályázat esetén az iskola tanulói az alábbi témanapokon vehetnek részt: 

 Határtalanul témanapokon - a pályázati kiírásban foglalt napokon 7. évfolyamos 

osztályok a Nemzeti összetartozás jegyében 

 Erzsébet táborokban. 

5.6 Tanulók utaztatásának helyi rendje 

1) A tanulók szervezetten, pedagógus kíséretével, a szülők pontos és időben történő 

tájékoztatása mellett utaztathatók. Az utazás körülményeiről, azok változásairól az 

érintett szülőket legalább 3 munkanappal korábban, írásban kell értesíteni. Az utazás és 

a kíséret megszervezéséért, a szülők tájékoztatásáért, a program összeállításáért az 

utazás szervezője a felelős.  

2) A résztvevők biztonságos utazása érdekében a szervezéssel vagy szállítással foglalkozó 

cégtől az iskola igazgatója minden esetben írásos nyilatkozatot kér arról, hogy a 

szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hazai és külföldi elvárásoknak, 

valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik 

érvényes okmányokkal.  

3) Amennyiben a gépjárművel történő utazás nem fejeződik be este 23 óráig, azt a 

személyszállítást végző sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani. Éjjeli 23 óra és 

hajnali 4 óra között a sofőröknek egy szálláshelyen pihenőt kell tartaniuk, ugyanott, ahol 

a diákok és kísérőik pihennek.  

4) Az utazásban részt vevőkről, az utazás helyszíneiről az 

intézmény vezetőjének minden esetben megfelelő információval kell rendelkeznie, 

pontos és teljes körű utaslistával, amelyben szerepelnie kell a törvényes képviselők 

elérhetőségének.  
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5) A felelős pedagógusnak a hazaérkezés tényéről és időpontjáról minden esetben 

értesítenie kell az intézmény vezetőjét. A több napos kirándulás, erdei iskola, táborozás 

esetén az intézményvezetőt naponta tájékoztatnia kell a nap eseményeiről. A kísérő 

pedagógusok a hatályos szabályozás szerint felelősek a vonatkozó rendelkezések 

betartásáért. Az önkéntes kísérők (jelenlévő személyek, például szülők) a pedagógus 

kíséretet nem helyettesítik. 

5.6.1 A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

1) Tanítási idő alatt, szorgalmi időben egyéni és csoportos külföldi utazáshoz, -  amelynek 

célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos rendezvény - az 

intézményvezető engedélye szükséges.  

2) A tanulók csoportos utazása esetén az engedély megadásához szükséges kérelmet az 

utazó csoport vezetője az utazás előtt kettő hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. 

A kérelemnek tartalmaznia kell az utazás célját, a külföldi tartózkodás időpontját, 

útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, kísérő tanárok nevét, a várható 

költségeket. 

3) A köznevelési törvény előírásai alapján a többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai 

kirándulások esetében - jogszabályban meghatározottak szerint - felelősségbiztosítást 

kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek kedvezményezettje a tanuló. 

5.7 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának 

módja 

1) Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2) Ennek alapján az intézmény minden osztályban, megszervezi a mindennapos 

testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát 

az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással, 

 a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 1 órás gyógytestnevelési 

foglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola-

egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is 

részt vehetnek. 
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6 AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A 

hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat és felelősöket az iskola 

éves munkaterve tartalmazza. 

6.1 Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények  

1) Megemlékezések nemzeti és egyéb ünnepekről 

 március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern 

parlamentáris Magyarország megszületésének napja – intézmény szintű, 

 október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a 

Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja - intézmény szintű, 

 október 6-a, az Aradi vértanúk emléknapja –osztály szintű. 

 február 25-e a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja – osztály 

szintű. 

 április 16-a a holokauszt áldozatai emléknapja – osztály szintű. 

 június 4-e, Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés 

aláírásának évfordulója – osztály szintű. 

 

2) Hagyományos ünnepi rendezvények az intézményben:  

 tanévnyitó ünnepély 

 Mikulás ünnepség 

 adventi gyertyagyújtás 

 karácsonyi műsor 

 farsang – jelmezbál 

 anyák napja 

 gyermeknap 

 ballagás 

 tanévzáró ünnepély 

 pedagógus napi köszöntő 

 Révkomáromi – nap (minden év júniusában az iskola névadójának emlékére) 

 

3) Egyéb rendezvények 

 családi- és sportnap 

 egészségnap 

 „tücsök-avató” 

 óvodások fogadása 

 projektnapok szervezése 

 erdei, nyári táborozások szervezése szülői igény és támogatás esetén 

 nyílt napok tartása 

 osztályonkénti tanulmányi kirándulás szülői egyetértés és anyagi támogatás 

esetén. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
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6.2 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

1) A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés (október 23., március 

15.) minden esztendőben iskolai szinten történik. Ezekre az évfordulókra az éves 

munkaterv szerint az igazgató által megbízott pedagógus készíti el a műsort az általa 

kiválasztott szereplők közreműködésével. Felkérésre községi ünnepélyen is bemutatják 

emlékező műsorukat. 

2) Osztálykeretben minden évben megemlékezünk az aradi vértanúkról, a kommunizmus 

áldozatairól, a trianoni békeszerződés évfordulójáról, illetve a Holocaustról. 

3) Az iskola évente a tanévkezdéskor ünnepélyes tanévnyitót tart, valamint ünnepélyes 

tanévzárón gondoskodik a bizonyítványosztás ünnepélyes jellegéről külső vendégek 

részvételével. 

4) A Révkomáromi napok keretében szervezett Révkomáromi est rendezvényével 

lehetőséget teremtünk arra, hogy tehetséges diákjaink bemutatkozhassanak a 

tanulóifjúság, a tantestület, a szülők és a meghívott vendégek előtt. 

5) Iskolai keretben a DÖK rendezésében közkedvelt esemény a farsangi bál, melyet szülők 

és külső érdeklődők belépésével rendezünk. 

6) Minden év szeptemberében iskolai szinten rendezzük meg iskolánk tanulói és szüleik 

részvételével a családi és sportnapot. 

7) Iskolai szintű rendezvények tanulóink és a pedagógusok részvételével: karácsonyi 

műsor, adventi gyertyagyújtás, gyermeknap. 

8) Osztályszintű rendezvényeink: anyák napja, Mikulás ünnepség, osztály karácsony, 

projektnapok, tücsökavató. 

6.3 A hagyományápolás külsőségei 

1) Az intézmény zászlója a zsibongóban van elhelyezve.  

A zászlóvivő tanulót osztályfőnöke bízza meg. A megbízás egy éves időtartamra szól.  

 

2) A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában központi ünnepséget kell 

szervezni. 

 

3) Az iskolai ünnepségeken a fehér ing és a sötét nadrág illetve szoknya a kötelező viselet. 

 

4) Az iskola épületére a magyar zászlót és az Európai Unió zászlaját kell kihelyezni. 

Kegyeleti okokból a fekete zászlót is el szoktuk helyezni. 

 

5) Az intézményhez tartozó honlap internet címe:   

        www.revkomaromi.hu  
 

6) Az intézmény logójának leírása:  

 

Kör alakú embléma.  

Középen az iskola épületének grafikája.     

Körben „Révkomáromi János Általános Iskola”,  

az épület alatt „Kutas” felirattal. 

http://www.revkomaromi.hu/
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7 AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG KAPCSOLATTARTÁSÁNAK 

FORMÁJA ÉS RENDJE 

7.1 Az intézmény szervezeti egységei 

 Vezetőség 

 Alkalmazotti közösség 

 Nevelőtestület 

 Szakmai munkaközösségek 

 Diákönkormányzat 

 Szülői Választmány 

 Intézményi Tanács 

7.1.1 A szervezeti egységek kapcsolattartásának rendje 

1) Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a 

választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A 

kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell 

alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

 

2) A kapcsolattartás formái:  

 mindennapos szóbeli kapcsolattartás; 

 vezetői megbeszélések, egyeztetések alkalmával; 

 a feladatok elvégzésének határidejétől függően változó rendszerességgel 

megtartott értekezleteken, szakmai megbeszéléseken, konzultációkon; 

 problémamegoldó fórumokon, esetmegbeszéléseken való részvétele révén; 

 kör e-mail útján; 

 az iskolai bemutató foglalkozásokon történő közreműködésben, 

 rendezvényeken, programokon; 

 

3) Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat 

az intézmény éves munkaterve tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén ki kell 

függeszteni. 

 

4) A kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, 

nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a 

döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált 

képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

7.2 A vezetők és a belső szervezeti egységek közötti 

kapcsolattartás formái és rendje 

1) Az igazgató közvetlen munkatársa az igazgatóhelyettes. Az igazgató közvetlenül 

irányítja az igazgatóhelyettes munkáját, az iskola titkárságát.  
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2) Az intézményvezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével 

kapcsolatot tart a közalkalmazotti tanáccsal, a szakmai munkaközösségekkel, a 

nevelőtestülettel, a diákönkormányzattal, a szülői közösséggel és az intézményi tanáccsal 

illetve biztosítja a működésük feltételeit. 

3) A vezetők és az egyes belső szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

megvalósulási formái:  

 

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; 

 havi iskolavezetőségi üléseken és munkaértekezleteken való részvétel; 

 az intézményvezető igazgatóhelyettessel és a szakmai munkaközösség-

vezetőkkel történő szükség szerinti munkamegbeszélései; 

 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített 

vezetői megbeszéléseken; 

 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken,  

 szakmai munkaközösségek munkamegbeszélései; 

 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezletek, osztályozó 

konferenciák, 

 a feladatok elvégzésének határidejétől függően változó rendszerességgel 

megtartott nevelőtestületi szakmai megbeszélések, konzultációk; 

 problémamegoldó fórumok, esetmegbeszélések; 

 az iskolai bemutató foglalkozásokon történő közreműködésben; 

 kör e-mail útján;  

 az iskola belső elektronikus felületén (dropbox). 

7.2.1 A vezetők és alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás  

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

ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül 

sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

2) A közalkalmazotti tanács képviselője az iskolavezetés értekezletein előzetes bejelentés 

után bármikor részt vehet. A KT értekezletein alkalmanként - a tárgyalt napirendtől 

függően - meghívott az iskolavezetés valamely tagja. 

7.2.2 Az igazgatóság és a nevelőtestület kapcsolattartása 

1) A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása a intézményvezető helyettes 

segítségével a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul 

meg.  

 

2) A kapcsolattartás fórumai: 

 

Értekezletek 

 alakuló értekezlet, 

 tanévnyitó értekezlet, 

 évente két alkalommal beszámoló értekezlet,  
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 évente két alkalommal osztályozó értekezlet, 

 havi munkaértekezlet.  

 

Az értekezletek rendjét az éves munkaterv tartalmazza.  

 

3) A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az 

igazgatósággal, az iskola vezetőségével. 

 

4) Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelői szobákban elhelyezett hirdetőtábla, 

írásbeli tájékoztatók (körlevél), elektronikus levelezés,  felhő alapú elektronikus iskolai  

belső elektronikus hálózat (dropbox) használatával értesíti a nevelőket.  

7.2.3 A szülőkkel (szülői szervezettel) való kapcsolattartás és a 

tájékoztatás formái és rendje  

Kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel, családokkal való partneri kapcsolat 

kialakítására, fejlesztésére a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. 

 

1) A szülőket az intézmény életéről, az intézmény munkatervéről, illetve az aktuális 

feladatokról az intézmény vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 

 az intézményvezető: 

o a szülői közösség ülésén  

o a közösségi terekben elhelyezett hirdető táblán keresztül, 

o a időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

o az intézmény honlapján. 

 

 az osztályfőnökök: 

o az osztály szülői értekezleten 

o az e-naplón keresztül. 

 

2) Az intézmény értesíti a szülőt: 

 

o a szükséges aktuális információkról, 

o a tanulókat megillető kedvezményekről, 

o az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről. 

 

3) A szülő jogos igénye, hogy gyermeke nevelési, tanulmányi előmeneteléről és az 

iskolában tanúsított viselkedésről rendszeres tájékoztatást és visszajelzést kapjon. Ezért 

az intézmény a tanév során előre meghatározott, az általános munkaidőn túli 

időpontokban szülői értekezleteket és fogadóórákat tart (a  tájékoztatások időpontját az 

éves munkaterv rögzíti).  

 

4) Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden 

érdemjegyet és írásos értesítést az e-KRÉTA felületén bejegyezni (a szóbeli feleleteket 

aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján). 
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5) 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 fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók az e-naplóban. 

 

A szülői értekezlet 

Az osztályok szülői szervezete számára az intézmény tanévenként legalább kétszer, a 

munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök 

vezetésével  

A szülők a tanév, illetve a nevelési év rendjéről, feladatairól a tanév első szülői értekezletén 

kapnak tájékoztatást gyermekük osztályfőnökétől. A leendő első évfolyamosok szüleit 

tájékoztatja az iskola a tanév kezdetét megelőző első (általában júniusi) szülői értekezleten 

az új, beiratkozott tanulók iskolakezdésének zavartalansága érdekében. A szülői 

értekezletet a leendő osztályfőnök tartja. 

Az új osztályközösségek első szülői értekezletén az osztályfőnök bemutatja az osztályban 

tanító valamennyi pedagógust.  

Amennyiben az osztályfőnök, vagy a szülői közösség szükségesnek látja, rendkívüli szülői 

értekezletet hívnak össze. 

 

Szülői fogadóórák  

A pedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők 

számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is 

behívja a fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni 

szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot egyeztet az érintett 

tanárral. 

 

6) A szülők - a saját és a tanulók /a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján az intézmény vezetőségéhez, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.

  

 

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

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

az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.  

A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben - az intézményvezető és helyettese 

ad tájékoztatást. A házirendet /vagy annak kivonatát/ minden tanítványunk és szülei 

számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 

 

 

8) Feladat-ellátási helyünk rendszeresen szervez a családokkal, szülőkkel való partneri 

kapcsolat kialakítását, erősítését célzó közösségi napokat, családi napokat, melyek 

megtervezéséért és megvalósításáért az ILMT alapú partnerkapcsolati fejlesztés  

koordinátora/IKCS vezetője felel  (tanévnyitó,  őszi családi és sportnap, karácsonyváró, 

pályaorientációs nap, Révkomáromi napok) 
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7.2.3.1 Kapcsolattartás a szülői szervezettel 

1) Az osztályok szülői közösségének tevékenységét az osztályfőnökök segítik. 

Az osztályok szülői szervezete kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban 

választott tag vagy az osztályfőnök segítségével juttathatja el az iskola vezetőségéhez. 

Az egy osztályba járó tanulók szüleinek közössége, ill. képviselője az odajáró tanulók 

ügyében járhat el. 

 

2) A közösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A 

tanulók nagyobb csoportját (a mindenkori tanulólétszám 25 %-a) érintő bármely 

kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe 

tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 

értekezletein. 

 

3) Az iskolai szülői közösség elnöke közvetlenül a intézményvezetővel tart kapcsolatot. 

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az 

intézményvezetőt javaslataikkal, problémáikkal. 

 

4) A szülői közösség vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, a szülői közösség 

véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az 

intézményvezető felelős. 

 

5) A Szülői Közösség Választmányát az intézményvezetőnek tanévenként legalább két 

alkalommal össze kell hívnia. Ekkor az intézményvezető hivatalos tájékoztatást ad az 

intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői közösség 

véleményét, javaslatait. 

 

6) A szülői közösség ülésein meghívottként az alább felsoroltak vehetnek részt: 

 intézmény vezetője, helyettese, 

 a szülői közösséggel való kapcsolattartással megbízott nevelő, 

 a diákönkormányzat munkáját segítő nevelő(k). 

 

7.2.4 A tanulókkal való kapcsolattartás formái és rendje  

7.2.4.1 A tanulókkal való kapcsolattartás formái  

 

1) A tanulókat az intézmény életéről, az intézmény munkatervéről, illetve az aktuális 

feladatokról az intézmény vezetője a diákönkormányzat felelős vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az igazgató legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén, valamint a faliújságján keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon. 
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2) A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői közösséggel. 

 

7.2.4.2 A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 

formája és rendje 

1) A diákönkormányzattal való megfelelő kapcsolattartásért az intézmény vezetője felel. 

 

2) A kapcsolattartás formái: 

•  személyes megbeszélés, 

•  tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés, 

•  írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

 

3) Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 

 

•  átadják a diák-önkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a 

diákönkormányzat véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga 

gyakorlásához szükséges dokumentumokat, 

•  a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást 

kérésre biztosítják, 

•  megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak az intézmény működésével 

kapcsolatban feltett kérdésekre, 

•  a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény 

működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

 

4) A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 

•  gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gya-

korlása miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gya-

korlásáról, 

•  aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, 

illetve ahová meghívták, s az intézmény működésével, illetve a tanulókkal 

kapcsolatos kérdéseket érintő ügyekben 

•  gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meg-

hívó) a diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól. 

 

5) Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése 

kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az 

előterjesztést, valamint a meghívót – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a 

tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal  megelőzően meg kell küldeni a 

diákönkormányzat részére. 
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7.2.4.3 Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás formái 

1) Az intézményben iskolai sportkör működik.  Az iskolai sportkör a köznevelési tör-

vényben foglaltak szerint részt vesz a mindennapi testedzés és a mindennapos 

testnevelés feladatainak megvalósításában. Az intézmény biztosítja a szervezett 

mindennapi testedzés és a sportkör működési feltételeit. 

 

2) Az iskolai diáksportkör foglalkozásait tanévenként a munkatervben meghatározott 

napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban, felnőtt vezető irányításával kell 

megszervezni.  

 
6) Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek 

(sportudvar, tornacsarnok), valamint sport eszközeinek használatát.  

7.2.5 A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája, 

rendje 

1) Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az intézmény igazgatója a 

felelős. Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve 

tagja képviselik az intézménnyel való kapcsolattartás során. 

 

2) Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola 

működéséről.  

 

3) Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a 

nevelőtestület értekezleteire is meghívható.  

 

4) Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait 

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

munkaprogramja határozza meg. 

 

 

8 AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK 

KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

8.1 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

1) Az intézmény működése, az iskolai munka megfelelő szintű irányítása, az oktató-

nevelő munka eredményesebbé tétele érdekében az intézmény különböző országos, 

megyei és települési szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot.  

2) Kiemelt figyelmet fordítunk az ágazati és ágazatközi partnerekkel való 

együttműködés kialakítására, fejlesztésére a korai iskolaelhagyás megelőzése 

érdekében. 
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3) Kiemelt figyelmet fordítunk az óvoda– iskola, illetve 

iskolafokok közötti (alsó–felső tagozat, általános iskola– középiskola) partneri 

kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére a korai iskolaelhagyás 

megelőzése érdekében. 

4) Az intézményvezető közvetlenül vagy megbízott felelős útján szervezi a 

kapcsolattartást az intézmény egészével kapcsolatban álló intézményekkel, állami, 

önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. 

 

Szervezet/Intézmény Kapcsolattartás célja Kapcsolattartás 

módja 

Felelős 

Kaposvári 

Tankerület  

 

Az intézmény működése  Személyes 

értekezletek   

írásos dokumentumok  

telefon, e-mailek 

Intézményvezető 

Települési 

Önkormányzatok  

(Beleg, Kutas) 

Segítség tanulóink 

versenyekre, rendezvényekre 

utaztatásában. (Kutas)  

Iskolánk képviselteti magát a 

falu rendezvényein. 

Személyes,  

telefon, e-mail. 

Intézményvezető 

Oktatási Hivatal -  

POK 

Továbbképzések. Versenyek. 

Szakmai segítségnyújtás. 

Személyes.  

továbbképzések, 

telefon, e-mailek 

Intézményvezető 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Vizsgálatok, 

kontrollvizsgálatok. 

Gyógypedagógiai ellátás.  

Pályaválasztási tanácsadás. 

Gyógytestnevelés. 

Személyes 

konzultáció, 

esetmegbeszélés, 

tanácsadás.  

Levelezés. 

telefon, e-mailek 

Intézményvezető-

helyettes, 

Gyógypedagógus. 

Beiskolázási 

körzetünkhöz 

tartozó óvodák 

Óvoda-iskola zökkenőmentes 

átmenet biztosítása (ÁSCS 

csoport munkatervében 

részletezve) 

Személyes, közös 

rendezvények. 

Telefon. 

ÁSCS csoportvezető 

 

Egyházak (Római 

Katolikus Egyház, 

Magyarországi 

Református Egyház) 

Hitoktatás megszervezése Személyes,  

telefon, e-mail 

Intézményvezető 

Vikár János 

Művelődési Ház 

Közös programok (IKCS 

csoport munkatervében 

részletezve) a szabadidő  

 tartalmas eltöltésére 

 

Személyes, közös 

rendezvények, 

telefon. 

IKCS csoportvezető 

Művészeti iskolák 

(Pálóczi Horváth 

Ádám Műv. Isk., 

Overtones) 

Tanulóink művészeti 

nevelése 

Személyes,  

telefon, e-mail 

Intézményvezető 

Középiskolák Pályaválasztás, 

iskolaválasztás segítése. 

Pályaválasztási 

tájékoztatók, nyílt 

napok. 

Telefon, e-mail. 

IKCS csoport 

kijelölt tagja 

Gyermekjóléti- és 

családsegítő 

Szolgálat 

Gyermekvédelmi 

intézkedések, jelzőrendszeri 

együttműködés 

Személyes, jelzések 

esetmegbeszélések, 

telefon, e-mail 

 

GYIV felelős, 

Intézményvezető 
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Rendőrség Közlekedésbiztonságra 

nevelés és a bűnmegelőzés, 

előadások tartása. 

Az iskolarendőr 

folyamatosan tartja a 

kapcsolatot az iskolával. 

Iskolaőr program 

működtetése. 

 

 

Személyes kapcsolat 

havonta ill. szükség 

esetén. Az 

iskolarendőr 

telefonszáma a 

faliújságon 

közzétételre kerül. 

telefon,  

Intézményvezető, 

IKCS kijelölt tagja. 

Az iskola rendőre. 

(Nagyatádi 

Rendőrkapitányság, 

Segesdi őrszoba) 

Fogorvos Tanulók kötelező fogászati 

szűrése 

Személyes, 

telefon. 

Szűrések. 

Intézményvezető-

helyettes, 

iskolatitkár 

Iskolaorvos 

Védőnő 

A tanulók testi, lelki, 

mentális egészség fejlesztése, 

a magatartási függőség, a 

szenvedélybetegség 

kialakulásához vezető szerek 

fogyasztásának és a 

gyermeket, tanulót 

veszélyeztető 

bántalmazásnak a 

megelőzése. 

Személyes, telefon. 

 szűrések,  

 védőoltások, 

 prevenciós 

előadások. 

 

Intézményvezető-

helyettes, 

iskolatitkár 

 

 

1) Az intézmény működése, az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében 
az intézményvezető közvetlenül vagy megbízottak útján rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn a következő intézményekkel: 

 

a) Az intézmény fenntartójával:  

Kaposvári Tankerületi Központ. 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. 

 

 Az intézményvezető folyamatos kapcsolatban áll a tankerületi igazgatóval, 

folyamatosan tájékoztatja őt a fontosabb történésekről, a problémákat felveti, 

közös megoldást várva attól, év végén beszámol a tanév történéseiről, a jövő évi 

tervekről.  

 Az intézményvezető a szakmai feladat ellátása során, az intézmény fenntartása, 

működtetése kérdésében kapcsolatot tart az illetékes tankerület munkatársaival. 

 A kapcsolattartás módjai:  

 informális megbeszélés,  

 elektronikus levelezés 

 telefonkapcsolat 

 tankerületi értekezletek 

 írásos beszámolók /félévente/ 

 adatszolgáltatások. 
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b) Az intézményvezető a területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és 

polgármesteri hivatallal:  

 

o Kutas Község Önkormányzata 

o Beleg Község Önkormányzata  

o Kisbajom Község Önkormányzata 

o Szabás Község Önkormányzata 

 

A kapcsolattartás módjai: 

 közös rendezvények,  

 iskolai hagyományok,  

 részvétel települési programokon, 

 tanulók utaztatása. 

 

2) Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres 

munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 

a) Szakmai szolgáltatókkal:  
 

Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ  

 Az iskolavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az iskola pedagógusai 

a pedagógiai szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon, 

tanácskozásokon, műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői 

konzultációkon és más szakmai rendezvényeken;  

 A pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadói, szakértői 

megsegítésének igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére. 

 A pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség szerinti 

igénybevétele, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken 

való részvételt. 

 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) A pedagógiai szakszolgálattal 

 

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 8.  

 Nagyatádi Tagintézmény, 7400 Nagyatád, Baross Gábor u. 4.   

 

 A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési 

igényű, valamint tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók magas színvonalú és eredményes ellátása érdekében az 

intézmény – az említett tanulók nevelését-oktatását, továbbá speciális ellátását 
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végző pedagógusai révén – folyamatosan kapcsolatot tart fenn a területileg 

illetékes nevelési tanácsadóval. 

 A tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségeinek (BTMN), 

sajátos nevelési igényének (SNI) megállapítása céljából vizsgálatok, 

kontrollvizsgálatok révén a gyermekek, tanulók részképesség-fejlődésének 

diagnosztizálása és a szükséges iskolai fejlesztésük előírása a mindennapi 

kapcsolattartás szintjét képezi. 

 A szakszolgálat szükség esetén pedagógiai, pszichológiai támogatást, 

fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak, támogatja a 

pedagógus, nevelő- és oktató munkáját. 

 Iskolaorvosi vagy szakorvosi javaslatra a tanulók a tanuló speciális célú 

testnevelési foglalkoztatása, a gyógytestnevelés ellátásának biztosítása a 

pedagógiai szakszolgálat szakembere közreműködésével az iskolában történik. 

 Egyéni vagy csoportos továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
igénybevétele a tanulók adottságainak és képességeinek feltérképezése, 

szakszerű vizsgálat keretében. Célja, az ideális iskolaválasztás ajánlása. 

 Az iskola segíti, hogy a szülők szükség esetén igénybe vegyék a nevelési 

tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges 

tanulók további fejlesztéséhez. 

Az együttműködés formái: 

 intézményvezetői szinten személyes megbeszélés, 

 problémafeltárás kölcsönös biztosítása, 

 kapcsolattartói feladatok ellátása, 

 konzultációs lehetőségek biztosítása a pedagógusok részére  

a tanuló fejlődésének elősegítése céljából. 

 

c) A környező oktatási intézmények vezetőivel és nevelőivel: 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk feladat-ellátási helyünk óvoda–iskola, illetve iskolafokok 

közötti (alsó–felső tagozat, általános iskola-középiskola) partnerkapcsolati hálójának 

fejlesztésére. 

 

Elsősorban:  

o Belegi Pitypang Óvoda  

o Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda,  

o Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 

o Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda 

o Ady Endre Gimnázium, 7500 Nagyatád,  Dózsa György utca 13. 

o Nagyatádi Szakképző Iskola, 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6. 

 

Az intézmény megbízott nevelőtestületi tag révén partneri kapcsolatot tart fenn a 

környező települések iskoláival, óvodáival. Tapasztalatcsere útján megbeszéli a közös 

problémákat, amelyek az előbbre haladást, a munka zökkenőmentességét segítik.  

 

Feladatellátási helyünk óvoda–iskola, illetve iskolafokok közötti (alsó–felső tagozat, 

általános iskola–középiskola) átmeneti programokat alakít ki és valósít meg 

rendszeresen (tanévente egy alkalommal) a releváns partnerekkel (általános iskola 
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esetében óvodákkal, középiskolákkal, egyéb ágazati és ágazatközi partnerekkel). A 

programok kiemelt fókusza az óvoda–iskola, illetve iskolafokok közötti sikeres átmenet 

támogatása a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. Ezek megtervezéséért és 

megvalósításáért az ILMT alapú sikeres átmeneteket támogató programok kialakítását, 

fejlesztését támogató munkacsoport (pl. Átmenetet Segítő 

Munkacsoport - ÁSCS) felel. 

 

d) A települési közművelődési intézményekkel:  

 

o Vikár János Művelődési Ház, 7551 Kutas, Petőfi u. 79. 

 

e) Az alábbi társadalmi egyesületekkel:  

o Kutasi Nyugdíjas Klub, 

o Kutasi Ifjúsági Klub, 

o Kutasi Sporthorgász Egyesület 

 

c) Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:  

 

o Kutasi Református Egyházközség,  

o Római Katolikus Egyház 

  

d) A művészeti iskolákkal: 

 

o Pálóczi Horváth Ádám Művészeti Iskola, Nagybajom 

o Overtones Művészeti Iskola, Marcali 

 

3) A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenn 

a területileg illetékes  

 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival: 

 

o Kutas Központú Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat.  7541 Kutas, Petőfi 

utca 79.  

o Rinyamenti Szociális Szolgáltatási Központ. Segesd, Teleki utca 2. 

 

 Az intézmény a gyermekjóléti szervekkel napi kapcsolatban áll a GYIV felelősön 

keresztül. 

 Az intézmény jelzi, ha valamely gyermek veszélynek van kitéve.  

 Az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások jogszabályban 

rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. 

 A problémás gyermekekről esetmegbeszélés az intézmény pedagógusai, az 

osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelős, és fejlesztőpedagógusok bevonásával.  

 Közös programok szervezése a hátrányos helyzetű gyermekeknek.  

 

4) A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a települések illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel 

megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes 

módját a Szervezeti és működési szabályzat 10.1  fejezete  szabályozza.
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9 A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ 

ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A 

hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer 

működtetése szükséges. 

 

1) A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének  célja: 

 

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

alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint 

előírt) működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 az igazgatóság 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) Az ellenőrzés feladata 

 

 Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső 

szabályzataiban, alapdokumentumaiban (elsősorban a pedagógiai programban, 

a szervezeti és működési szabályzatban, a házirendben) meghatározott 

előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

 A megvalósulás, a fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, 

az elvárásokhoz mérten. 

 Kapcsolódás az értékelési keretrendszer többi eleméhez, ezáltal hatékony 

felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a minősítésekre. 

3) A belső ellenőrzés hatálya 

 Az általános ellenőrzési feladatokat, az ellenőrzésben részt vevők jogait és 

kötelességeit a vonatkozó jogszabályok alapján az SZMSZ-ben, Pedagógiai 

Programban, illetve az Éves munkatervben leírtak alapján kell, végezzük.  

 Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését az 

iskolai munkaterv határozza meg, melynek elkészítéséért az intézményvezető a 

felelős.  

 Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az 

intézményvezető dönt. 

 

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, 
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 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, 

 (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai 

munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége határozza meg.) 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás. 

 

 

5) Az ellenőrzések formái: 

 óralátogatás, szemle, 

 írásos dokumentumok vizsgálata, 

 tanulói munkák vizsgálata, 

 szóbeli beszámoltatás, 

 írásbeli beszámoltatás, 

 értekezlet, beszélgetés, 

 interjú, felmérés. 

 

 

6) 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 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. 
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7) Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

a) Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait 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; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

 

8) 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. 

 

9) A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

 
A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 intézményvezető, 

 intézményvezető-helyettes, 

 munkaközösség-vezetők, 

 osztályfőnökök 

 az intézményvezető által megbízott pedagógus (önértékelési csoport) 

 

 Intézményvezető: 

 

o ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek; 

o biztosítja az ellenőrzési rendszert, a tárgyi- és személyi feltételeket, 

o határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok 

összeállítására  

o elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

o megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését, 

o megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket, 

o felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

o a pedagógusok tervező munkáját, az alsós tanmeneteket; 
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 Intézményvezető-helyettes: 

 

o folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű 

munkavégzését, munkafegyelmét; 

 

o folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók nevelő-oktató és 

ügyviteli munkáját, ennek során különösen: 

 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

 a pedagógusok tervező munkáját, a felsős tanmeneteket; 

 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és 

eredményességét; 

 

 Munkaközösség-vezetők: 

 

o folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok 

nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: 

 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

 a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi 

eredménymérésekkel). 

 

 Osztályfőnökök 

 

o Az osztályfőnökök joga és feladata osztályuk tanítási óráinak és tanórán 

kívüli foglalkozásainak látogatása, az osztállyal kapcsolatos dokumentáció 

/napló, osztályzatok stb./ ellenőrzése. 

 

 Pedagógusok 

 

o Belső ellenőrzési csoport tagjaként, vagy önértékelés kapcsán részfeladatra 

kijelölés alapján. 

 

 Dokumentumelemzés: a pedagógusok tervező munkájának (a 

tanmenetek, foglalkozási terveket) ellenőrzése, az intézményvezető 5 

kompetenciaterületének ellenőrzése a vezetői önértékeléskor; a nevelő 

és oktató munka eredményességének vizsgálata az intézményi 

önértékelés kapcsán. 

 

 Megfigyelés: A megfigyelés körébe tartozik a pedagógus 

tevékenységének (óra, illetve foglalkozás tartásának) megfigyelése két 

órában és a látogatáson tapasztaltak megbeszélése.  

 

 Interjú lefolytatása kapcsán a pedagógus, az intézményvezető 

kompetenciáinak, az intézményi oktató- nevelő munka 

eredményességének vizsgálata. 
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10) A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli 

foglalkozásokra is.  

 

11) Az ellenőrzés területeit, módszereit az intézmény Pedagógiai programja, Önértékelési 

programja határozza meg, ütemezését az éves munkaterv tartalmazza.  

 

12) 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. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. 

 

13) Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére 

kijelölni. 

 

14) Az eseti ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető dönt. 

 

15) Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 

 tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, igazgatóhelyettes, munkaközösség-

vezetők), 

 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 a dokumentáció folyamatos ellenőrzése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári 

intézkedések folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 
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10 INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

10.1 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

1) A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény 

rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók egészségügyi ellátását biztosító 

szervezetekkel.  

 

2) Az iskola-egészségügyi ellátást az intézmény fenntartója, a kapcsolattartást az 

intézményvezető helyettese biztosítja. 

 

3) Az ellátásnak biztosítani kell a gyermek egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését 

az alábbi területeken: 

 általános orvosi vizsgálat kétévente, 

 fogászat félévente, 

 a gyermekek, tanulók fizikai állapotának mérése évente, 

 a tanulóknak a körzeti védőnők által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgálata 

félévente. 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálata. 

 

Az iskolaorvos feladatai: 

 

1) Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók kétévente egy 

alkalommal történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése, 

valamint a 25 §. (5) bekezdése előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését). 

 

2) A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. 

(IX.3.) NM rendelet alapján. 

 

3) A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az 

egészségügyről szóló 1998. évi CLIV. tv. És a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján). 

 

4) A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített, felmentett, illetve 

normál testnevelési csoportokba való besorolást október 1-jéig elvégzi, kivéve ha a 

vizsgálat oka később következett be. 

 

5) Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi 

intézkedések végrehajtását. 

 

6) Sürgősségi eseti ellátást végez. 

 

7) Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok 

vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a 

szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót 

biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a 

háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre. 
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Az iskolai védőnő feladatai 

 

1) Együttműködés az iskolaorvossal, az iskolaorvos munkájának segítése.  A szükséges 

szűrővizsgálatok ütemezésének  figyelemmel kísérése,  a szükséges szűrővizsgálatok 

megszervezése. 

 

2) Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, 

magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 

3) A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, 

regisztrálása. 

 

4) Elsősegélynyújtás. 

 

5) A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 

 

6) A krónikus betegek, magatartászavarral küzdők életvitelének segítése. 

 

7) Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 

8) Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:  

 az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, 

betegápolás, elsősegélynyújtás), 

 családtervezés, fogamzásgátlás, 

 szülői szerep, csecsemőgondozás, 

 önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, 

 szenvedélybetegségek megelőzése. 

 

9) Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás). 

 

10) Kapcsolattartás segítő intézményekkel (pl. drogambulancia, családsegítő szolgálat, 

gyermekjóléti szolgálat, stb.). 

 

11) Pályaválasztás segítése. 

 

12) Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási 

intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok 

figyelembevételével. 

 

13) Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, 

egészségügyi könyv, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, 

veszélyeztetettek nyilvántartása, stb). 

 

Az intézmény és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

 

1) Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. 

(IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 
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2) Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az 

intézmény vezetőjével.  

 

3) Az iskolaorvos személyesen, vagy a védőnőkön keresztül az osztályok szűrését 

követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelőkkel, velük konzultál 

tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre. 

 

4) Az iskolaorvost, a védőnőt feladatainak ellátásában segíti az intézmény 

igazgatóhelyettese. 

 

5) A kapcsolattartásért felelős igazgatóhelyettes tájékoztatja az aktuális egészségügyi 

ellátásról az érintett osztályfőnököket, akik gondoskodnak osztályuk tanulóinak az 

orvosi vizsgálaton való pontos megjelenéséről. Az iskolaorvosi ellátást úgy kell 

megszervezni, hogy a tanulmányi munkát a legkisebb mértékben zavarja. 

 

10.2 Az iskola dolgozóinak feladata a tanulói- és gyermekbalesetek 

megelőzésében, illetve baleset esetén  

 

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

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

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

intézkedéseket megtegye. 

10.2.1 Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzése érdekében 

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

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 

2) A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének 

fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: 

felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, 

a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával. 

 

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

hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és 

alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul 

jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, 

társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet 

vagy balesetet észlelt. 
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4) Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek 

a rendelkezéseit. 

5) A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanévben tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény által megbízott szakképesített tűzvédelmi 

felelőse. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt 

az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

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

beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

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

tanulókkal betartatni. 

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

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat 

és viselkedési formákat. 

8) 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. 

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

nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk vagy a 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.  

10) 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. 

11) 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. 

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

csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az 

intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez 

kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű 

pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

13) Az intézmény vezetője 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. 
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10.2.2 Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az 

intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk 

1) A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési, munkavédelmi és 

tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni. 

2) A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot. 

3) A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát - testnevelési 

órán, szaktanteremben stb.-, amelyek a biztonsági előírásoknak minden tekintetben 

megfelelnek. 

4) A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát. 

5) A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot - gyűrűt, karkötőt, 

nyakláncot stb. -, amely baleseti veszélyforrás lehet. 

6) A tanulók az iskola épületét tanítási időben csak szervezett formában, tanár 

vezetésével hagyhatják el. 

 

10.2.2.1 Az intézmény biztonságos működését garantáló, a tanulók 

egészségét veszélyeztető helyzetek megelőzésére, vonatkozó 

intézményi eljárások 

1) Az iskola épületében és udvarán felügyelet nélkül gyerekek nem tartózkodhatnak. 

2) A padok, kültéri játékok, kézilabdakapuk rögzítettek, a fából készült berendezések 

szálkamentesek. 

3) Az udvari játékok épségét rendszeresen ellenőrizzük, a homokcserét a közegészségügyi 

előírásoknak megfelelően végezzük. 

4) A kerítés rácstávolsága biztonságos, gyermekfej nem fér ki rajta. 

5) Az udvaron árnyékos hely biztosított. 

6) A telepített növények között nincs mérgező, szúrós, tüskés. Nincsenek orr-fülnyílásba 

helyezhető vagy megehető terméseik. Nem kell őket mérgező vegyszerekkel kezelni. 

7) A tantermi bútorok igazodnak a tanulók testméretéhez, szélük lekerekített, felületük nem 

tükröződő. Kopásállóak, könnyen tisztán tarthatóak. 

8) A mosdókban mindenütt biztosított a szappanos kézmosás lehetősége. A helyiségek jól 

tisztántarthatók, fertőtleníthetők. 

9) A szaktantermekben nem tárolunk veszélyes anyagokat, ilyenek csak a szertárban 

találhatóak megfelelően felcímkézve. A szertárakban tanulók nem tartózkodhatnak. 

10) A tisztítószerek tárolása zárt, tanulók által nem hozzáférhető helyen történik.  

11) A gyors és könnyen elérhető elsősegélynyújtás érdekében megfelelő számú felszerelt 

elsősegélynyújtó láda található az intézményben (testnevelő tanári, nevelői szoba).  

12) Nyilvános helyen kifüggesztve a segélyhívó számok megtalálhatóak. 

 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

73 

 

INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

10.2.3 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

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

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

a) a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

b) ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

d) a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény 

vezetőjének. 

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 intézmény vezetőjének 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. 

4) A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket 

nyilván kell tartani. 

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

felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli 

esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek 

kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 

nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött 

jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell 

adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy 

példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült 

állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem 

lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

 

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

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

személyesen – azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.  

 

7) A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

 

8) Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

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

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 
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 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. 

 

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

a hasonló esetek megelőzésére. 

10.3 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 intézmény vezetőjével, illetve 

valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

3) Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 az intézmény vezetője, 

 intézményvezető helyettese. 

 

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 a felelős vezető szükségesnek tartja. 

5) A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető, vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket csengetéssel, vagy szóban 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodóknak a tűzriadó tervben 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. 
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7) A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

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

nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre 

is gondolnia kell. 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell. 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 

valamelyik tanuló az épületben.  

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

történő megérkezéskor meg kell számolnia. 

 

8) Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a 

veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – 

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

9) Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az 

intézményvezetőnek 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” 

tartalmazza.  

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

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője 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 intézményvezető a felelős. 

15) A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára 

kötelező érvényűek. 
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16) A tűzriadó-tervet az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

o az iskola könyvtára 

o az iskola nevelői szobája 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

77 

 

A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

11 A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

11.1 A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

11.1.1 A fegyelmi eljárás szabályai 

1) 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. 

 

2) eljárást kezdeményezhet: 

 az igazgató; 

 az igazgatóhelyettes; 

 az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen; 

 a szaktanár. 

 

3) Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás 

kezdeményezője köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni.  

 

4) Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató 

jár el. 

5) A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület három hónapon belül dönt, amelyet 

határozat formájában írásba kell foglalni.  

 

6) A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a 

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

kötelességszegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti 

közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt. 

 

7) A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve 

az iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott 

kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi 

tárgyalás során bizonyítani kell. 

 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. 

 Gondatlan kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. 

 

8) A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe 

véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos. 
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9) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

10) A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás; 

b) szigorú megrovás; 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely 

szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható;   

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, mely utóbbi akkor 

alkalmazható, ha az iskola igazgatója megállapodott a másik (fogadó) iskola 

igazgatójával; 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, 

ha a tanév végi osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles 

tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy 

ismétlődő jellegű és igen súlyos; 

f) kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, 

ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos.  

 

11) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

 a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

 a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

 a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt 

el, 

 a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, 

 nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

 

12) A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 90 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül 

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését 

követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 

13) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy 

szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel. 

 

14) A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz 

létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés 

meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés 

kiszabása. 

 

15) A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a 

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

fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.  

  

16) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével a 

tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell. 

Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a 

tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt 

szabályszerű meghívás ellenére sem jelenik meg. Az értesítést olyan módon kell 

kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 
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17) A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított 

tanuló és szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére. Ezen igényét a kézhezvételtől számított öt tanítási napon belül írásban 

jelentheti be. 

 

18) A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá 

ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető 

eljárás nem vezetett eredményre. 

11.1.2   Fegyelmi tárgyalás 

1) A fegyelmi eljárást – a megindítástól számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be 

kell fejezni. 

 

2) Ha fegyelmi tárgyalásra kerül sor, arra meg kell hívni a tanulót, a szülőt, az iskolai 

diákönkormányzat képviselőjét, mivel a fegyelmi ügyekben véleményezési jog illeti meg. 

 

3) Az diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni és írásba kell 

foglalni, melyet az eljárás során a diákönkormányzatot segítő pedagógus ismertet. 

 

4) A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott, legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság saját tagjai közül egyszerű 

szótöbbséggel elnököt választ.  

 

5) A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a tanuló 

családgondozója (ha van kirendelve), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, 

továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás 

érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig 

tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 

6) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben résztvevők nevét, 

az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az 

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

szülő kéri. 

 

7) A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok 

elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, 

amely után (kötőjel beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

11.1.2.1 A fegyelmi tárgyalás menete 

1) A tárgyalás elején a tanulót figyelmeztetni kell a jogaira. 

2) Ismertetni kell a diák terhére rótt kötelességszegést. 

3) Be kell mutatni a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

4) Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a képviselőjük, az ügyre 
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vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során betekinthessen, az abban 

foglaltakról véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. Ez a jog a 

fegyelmi eljárás egész menete alatt megilleti őket. 

 

5) A bizottság fegyelmi határozatot hoz. 

 

6) A bizottság elnöke kihirdeti a határozatot, ismerteti annak rendelkező részét és a rövid 

indoklást. Ha az ügy jellege megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb egy héttel elhalaszthatja. 

 

a. A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv 

megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi 

büntetést, a büntetés időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító 

kérelmi jogra való utalást. 

 

b. A fegyelmi határozat indoklása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a 

tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a 

rendelkező részben foglalt döntés indoklását, elutasított bizonyítási beadvány 

esetén az elutasítás okát. 

 

c. A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét is 

idejét, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését (a 

fegyelmi bizottság elnöke és egy tagja). 

 

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

ügyben érintett feleknek. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló és a szülő is tudomásul vette, a határozat 

megküldését nem kéri. 

 

8) Az elsőfokú határozat ellen fellebbezés nyújtható be. A fellebbezést a határozat 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához benyújtani. A benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított nyolc napon 

belül az ügy valamennyi iratával együtt továbbítani kell a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához /fenntartó/. 

 

9) A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – fegyelmi büntetés hatálya alatt 

áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál; 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, fegyelmi büntetések 

esetén tizenkettő hónapnál 

 

10) A fegyelmi eljárásra egyebekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

58. § alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60. §-ai az irányadók.  
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11.1.3 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53. §-ában szereplő felhatalmazás 

alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a 

sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az 

egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 

1) Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége. 

2) A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított 

tanuló és szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére, a tájékoztatásban meg kell jelölni, hogy ezen igényét a kézhezvételtől 

számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, illetve közölni kell az egyeztető 

eljárásban történő megállapodás határidejét. 

3) A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és 

a szülőt nem kell értesíteni. 

4) Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő 

tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért. 

5) Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akinek személyét mind 

a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja.  

6) Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az igazgatóval való konzultáció után 

jelöli ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető eljárás 

időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti. 

7) Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

kötelességszegő és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, 

amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése. 

8) Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 

szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés 

ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, 

a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására 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. 

9) Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 

10) Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvvezetéshez egyik fél sem ragaszkodik. 
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11.2 Az iskolai tankönyvellátás rendje  

11.2.1 A tankönyvellátás célja és feladata 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény 7. §. (1), a nemzeti köznevelésről 

szóló CXC. törvény, és a 16/2013. (II.28.) a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló EMMI rendelet előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás 

rendjét évente - az intézmény vezetője határozza meg. Az iskolai tankönyvellátás 

megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős. 

 

1) Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz 

történő eljuttatása. 

 

2) Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek 

(a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás).  

 

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

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. 

11.2.2 A tankönyvfelelős megbízása 

1) Az intézmény éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az 

adott tanévben: 

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben, 

 kapcsolatot tart a tankönyvrendeléssel kapcsolatban a tankerülettel és a KELLO-

val. 

 

2) A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az 

intézmény vezetője megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 a felelős dolgozók feladatait, 

 a szükséges határidőket, 

 a tankönyvterjesztés módját, helyét, idejét, 

 a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét. 

 

 

11.2.3 A tankönyvrendelés elkészítése 

1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti 

el.  

 

2) A tankönyvrendelésnél az iskolába lépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 

létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, 

amelyet megállapodás szabályoz. 
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3) A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés és az iskola minden rászoruló tanulója részére biztosítsa a 

tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

 

4) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt 

a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes 

tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, 

például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

 

5) A hivatalos tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai 

munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a 

megrendelésre kerülő tankönyveket. 

 

6) A nevelőtestület a szakmai munkaközösségek javaslata alapján dönt arról, hogy a tartós 

tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola mely tankönyvek vásárlására 

fordítja.  

 

7) A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői 

szervezet (közösség) véleményét. 

 

8) A tankönyveket hirdetményben közzétett időszakban, lehetőleg augusztus 20. és 30. 

között kijelölt napokon kapják meg a tanulók. 

 

11.3 A tanulói hiányzás  

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a Házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

1) A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni.  
 

2) A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
 

 a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a 

rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

 orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

 a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni,  

 a tanév folyamán legfeljebb öt alkalommal a szülő gyermeke távolmaradását 

igazolhatja, az igazolást az iskolában való megjelenést követően 3 napon belül 

bemutatja. 

 

3) Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.). 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

84 

 

A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

4) A szülő tanévenként utólag 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat.  

5) A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az 

engedély megadásáról előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján az intézményvezető 

dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, 

magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

 

11.3.1 A tanulói késések kezelési rendje 

1) A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az 

igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség 

megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

11.3.2  Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

1) A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) 

bekezdésének előírásai szerint történik. 

2) Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan 

mulasztás következményeire.  

11.3.3 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

1) Versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – megyei szintű verseny esetében egy, 

országos versenyek előtt három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az 

intézményvezető ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét a szaktanár 

határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok 

számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról.  

Az osztályfőnök – a hiányzást iskolaérdekből történő távollétnek minősíti és a tanítási 

napokról, órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi 

összesítésénél. 

2) A középfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon való látogatásra egy 

tanuló legföljebb két napot használhat fel igazoltan. Ettől csak igen indokolt esetben lehet 

eltérni – az osztályfőnök javaslata s az intézményvezető döntése alapján. A nyílt napon 

való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az 

összesítésnél. 
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11.4 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

1) A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló 

közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási 

intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet 

a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 

összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb 

feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  

 

2) Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog 

értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A 

megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén 

szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás 

alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a 

dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, 

hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés 

tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az 

intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a 

díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a 

kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően 

nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További 

megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  
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12 INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

12.1 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított 

nyomtatványok kezelési rendje 

1) Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

 

A. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

a) a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

b) a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

c) az elektronikus napló. 

 

B. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

12.1.1 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének rendje 

1) Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező egyéb elektronikusan 

előállított iratot papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni. A hitelesített papír alapú irat 

lesz az elektronikusan előállított irat irattári példánya. 

 

2) Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell 

végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.  

 

3)  Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles 

papíralapú formában is előállítani. 

 

4) A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:  

-  el kell látni a hitelesítő eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjének 

lenyomatával, 

- hitelesítést az intézményvezető és az intézményvezető helyettese végezheti el. 

-  az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 

„elektronikus nyomtatvány”,  

-  az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát,  

-  a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  

5) Hitelesítési záradék: 

„ELEKTRONIKUS NYOMTATVÁNY” 

 

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

Elektronikus előállítás kelte: ................................................ 

 

Kelt: ................................................ 

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

hitelesítő 
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6) Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

 

7) A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel. 

 

8) A KIR elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az 

irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az október 1-jei pedagógus- és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével 

és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az így hitelesített 

papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

 

9)   Az elektronikus napló hitelesítésének rendje:  

 

A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, a foglalkozások tananyagát, 

a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését és 

egyéb, a tanárok munkáját segítő információkat.  

A tárolt adatok közül: 

 

 Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban 

megtartott órák, helyettesítések stb. számáról készített kimutatást, azt az igazgató 

vagy az igazgatóhelyettes aláírja, az intézmény körbélyegzőjével lepecsételi 

(munkaidő-elszámoló lap). A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak 

megfelelően kell tárolni. 

 A tanuló félévi osztályzatairól az iskola köteles papíralapú értesítőt küldeni az iskola 

körbélyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva. 

 A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papíralapú törzskönyvet 

kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A 

megjelölt személyek aláírásával és az intézmény kör alakú pecsétjével ellátva válik 

hitelessé. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. 

 Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és 

igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot a tanulói jogviszony 

megszűnésének eseteiben.  

 Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az 

adathordozót az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges. 
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INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

12.1.2 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése 

1) Az intézményben az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer a Közoktatási 

Információs Rendszer (KIR) alkalmazásával elektronikus úton előállított, 

hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) 

Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 

 

2) Az elektronikus úton előállított dokumentumokat – amennyiben az intézményben 

rendelkezésre állnak a hitelességszolgáltatóval biztosított közhiteles elektronikus aláírás 

használatának feltételei – az intézményvezető elektronikus aláírásával is hitelesítheti.   

 

3) A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) felhasználásával keletkező a 12.1.1. 8). 

pontban megjelölt egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése 

nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai 

hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való 

hozzáférés jogát az informatika rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az 

intézményvezető által felhatalmazott személyek (az intézményvezető helyettes, az 

iskolatitkár) férhetnek hozzá. 
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Záró rendelkezések 

13 Záró rendelkezések  

13.1 Az SZMSZ hatálybalépése 

 

A SZMSZ felülvizsgálat és módosítást követően  2022. augusztus 29-én a nevelőtestület általi 

elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes.  

 

13.2 Az SZMSZ felülvizsgálata 

 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

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

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

beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kutas, 2022. augusztus  29. 

 

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

igazgató 

 

  

P.H. 

 

 

13.3 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

13.3.1 A diákönkormányzat nyilatkozata 

 

A szervezeti és működési szabályzatot a Révkomáromi János Általános Iskola 

diákönkormányzata 2022. 09. 02-i ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a 

diákönkormányzat véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata 

során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

 

 Kutas, 2022. szeptember 2. 

 

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

Egyed Zsombor 

diákönkormányzat vezetője 
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Záró rendelkezések 

13.3.2 Az Intézményi Tanács nyilatkozata 

A Révkomáromi János Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatát az Intézményi 

Tanács megismerte és megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az Intézményi Tanács 

véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

 

Kutas, 2022. augusztus 31. 

 

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

Bőzsöny Erika 

az intézményi tanács elnöke 

 

13.3.3 A Szülői Szervezet nyilatkozata 

A Révkomáromi János Általános Iskola Szülői Szervezetének képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 

elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

A Szülői Szervezet az iskola szervezeti és működési szabályzatát 2022. szeptember 8-i ülésén 

megtárgyalta, annak módosítási javaslatával egyetért. 

 

 

Kutas, 2022. szeptember 8. 

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

Czirákiné Nagy Bernadett 

szülői szervezet képviselője 

 

 

13.3.4 A nevelőtestület nyilatkozata 

A Révkomáromi János Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatát  az intézmény 

nevelőtestülete 2022. év augusztus  hó 29.  napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

Kutas,  2022. augusztus 29. 

 

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

Vég Ildikó 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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Záró rendelkezések 

13.1  intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 Fenntartói nyilatkozat 

 

A Kaposvári Tankerületi Központ, mint a Révkomáromi János Általános Iskola fenntartója az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom azzal, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzat megvalósításához a fenntartóra háruló, a fenntartó jóváhagyásához kötött 

többletkötelezettség kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylatokon kerül 

elbírálásra. 

 

 

 

 

Kaposvár, 2022. ............................ hó ............ napján 

 

    

     

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

Stickel Péter 

tankerületi igazgató 

Kaposvári Tankerületi Központ



 

 

MELLÉKLETEK 

 

 

1. sz. melléklet  A Révkomáromi János Általános Iskola szervezeti felépítése 

 (a szervezeti felépítés ábrája) 

 

2. sz. melléklet Munkaköri leírás minta 

 Igazgatóhelyettes munkaköri leírása 

 Pedagógus munkaköri leírása 

 Tanító munkaköri leírása 

 Gyógypedagógus munkaköri leírása 

 Pedagógusok egyéb megbízatásokkal kapcsolatos feladatai 

 Osztályfőnök (feladatköri) munkaköri leírása 

 Napközis foglalkozást tartó pedagógus (feladatköri) 

munkaköri leírása 

 Tanulószobai foglalkozást tartó pedagógus (feladatköri) 

munkaköri leírása 

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus (feladatköri) 

munkaköri leírása 

 Könyvtáros-tanár feladatköri) munkaköri leírása 

 Iskolatitkár 

 Gazdasági ügyintéző 

 Takarító 

 Portás  

 Karbantartó 

 

3. sz. melléklet Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

o Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

o Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

o Könyvtárhasználati szabályzat 

o Katalógusszerkesztési szabályzat 

o Tankönyvtári szabályzat 

 

 

4. sz. melléklet A második ciklusú pályázat nélküli vezetői megbízás nevelőtestületi 

   véleményezésének eljárásrendje 
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FÜGGELÉKEK 

 

1. sz. FÜGGELÉK  A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló  

    jogszabályok 

2. sz. FÜGGELÉK  Iratkezelési szabályzat 

3. sz. FÜGGELÉK  Adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

4. sz. FÜGGELÉK  Helyi értékelés szabályzat 

5. sz. FÜGGELÉK  Helyi értékelési szabályzat pedagógus illetményalap és  

    illetménypótlékok differenciálásához 

6. sz. FÜGGELÉK  Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjéről  

szóló szabályzat 
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 1. sz. melléklet   A Révkomáromi János Általános Iskola 

szervezeti felépítése 

1. sz. melléklet   A Révkomáromi János Általános Iskola szervezeti 

felépítése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENNTARTÓ 

Intézményvezető Közalkalmazotti tanács 

Intézményi tanács 

Tanulók 

Munkaközösség-

vezetők 

 

Igazgatóhelyettes 

Rendszer

gazda 

 

Iskola-

titkár 

 

Pedagógusok 

 

DÖK  

DÖK segítő 

pedagógus 

 

Szülői Közösség 

Gazdasági 

ügyintéző  

 

Iskolai könyvtár 

Könyvtáros-tanár 

Technikai 

dolgozók 
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2. sz. melléklet   Munkaköri leírás minta 

2. sz. melléklet   Munkaköri leírás minta 

 
 

Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.  

 

Intézményünkben minden munkavállaló rendelkezik egységesen szerkesztett, névre szóló, 

feladataihoz szabott munkaköri leírással. 

 

A névre szóló munkaköri leírások egységes szerkezete a következőket tartalmazza: 

 

A) Adatok 

 

1. Dolgozó adatai, 

2. A munkáltató adatai  

3. A munkakörre vonatkozó adatok 

 

B) A munkakör tartalma 

 

1. Követelmények 

2. Szakmai feladatok 

3. Munkakörülményei  

4. Jogkör, hatáskör  

5. A munkakörhöz tartozó kapcsolatok 

6. A munkakörhöz tartozó felelősség 

7. A teljesítményértékelés módszere  

8. Egyéb feladatok, megbízások 

 

C) Záradék 

 

1. Utasítás a munkaköri leírásba nem foglalt feladatok elvégzésére. 

2. A munkaköri leírás hatályba léptetése 

3. A munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma, 

4. Az igazgató aláírása, 

5. A dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről. 
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2. sz. melléklet   Munkaköri leírás minta 

Munkaköri leírás 
A) 

Munkavállaló   
Neve:    
Születési hely, idő:     

Anyja neve:     

Oktatási azonosító száma:   

 

Munkáltató 
Neve:      

A munkáltatói jogkör gyakorlója:   

 

Munkakör  
Munkakör megnevezése:      

Feor száma:   

Beosztás:    

Szakmai irányítója:  

A közalkalmazott felett utasítási jogkört gyakorló személyek:  

Közvetlen felettese:     

A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

Helyettesítés rendje:  
a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

A munkakör célja: 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

A munkavégzés helye:   

Munkaidő:     

Munkarend:    

B)  

A munkakör tartalma 

Követelmények 

Szakmai feladatok (Munkakörönként részletezve a mellékletben)  

C)  

Záradék 

A munkaköri leírás a rendszeresen visszatérő, alapvető feladatokat és kötelezettségeket 

tartalmazza, amelyeken kívül a munkakörhöz kapcsolódó, a munkavállaló képességeinek, 

képzettségének megfelelő, és az intézményvezető által adott eseti feladatok ellátása is 

kötelező. 

 

A munkaköri leírás hatálya: ................................-től visszavonásig. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Kutas, ......... év...................hó .........napján        

         ....................……...………….. 

 intézményvezető 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát átvettem. 

 

Kutas, ......... év...................hó .........napján     .........………………………….. 

pedagógus 
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2. sz. melléklet   Munkaköri leírás minta 

Munkaköri leírás minta  
 

 

Munkakör: Igazgatóhelyettes 

 
 

1. Alapvető felelősségek, feladatok 

 

1. 1 Általános vezetői feladatok 

 

a) Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt az 

iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok 

megvalósításában, végrehajtás ellenőrzésében.  

b) Munkájával és magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör 

kialakításához. 

c) Az igazgató helyettese, aki az SZMSZ által meghatározott munkaköri megosztás szerint 

átruházott jogkörben lát el vezetői feladatokat.  

d) Az igazgató távollétében - a beosztás szerinti ügyeleti napon, vagy ha az ügyeletre 

beosztott kollégája távol van - teljes jogkörrel irányítja az iskolában folyó munkát.  

e) Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, gondoskodik emlékeztető 

feljegyzések készítéséről. Az ott született, s munkaterületét érintő döntések 

végrehajtását megszervezi, ellenőrzi. Intézkedik a problémák megoldási módjáról. 

f) Rendszeres referál az igazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól: az 

érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak.  

g) Szervezi és vezeti az oktató–nevelő, a technikai, az adminisztrációs és más irányú 

munkavégzést. 

h) Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről és betartatja az 

előírásokat.  

i) Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, szakmai 

tanácsokkal segíti és ellenőrzi a dolgozók feladatainak végrehajtását.  

j) Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a dolgozók 

Figyelemmel kíséri az irattár törvényes kezelését. 

k) A törvényi rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik az iskola működését 

szabályozó fontosabb dokumentumok nyilvánosságáról, biztosítja az összes közérdekű 

adat nyilvánosságra hozatalát. 

l) Figyeli a pályázati kiírásokat és szükséges esetén tájékoztatja az 

intézményvezetőt az intézmény által beadható pályázatokról és azok feltételeiről. 

m) Részt vállal a pályázatok kidolgozásában, végrehajtásának koordinálásában. 

 

1.2 Pedagógiai vezetői feladatok 

 

a) Nagyfokú pedagógiai felelősséggel és önállósággal irányítja, vezeti, és ellenőrzi a 

Köznevelési törvény, a Pedagógiai program, az SZMSZ, és az éves munkaterv szerinti 

munkát az alsó és felső tagozaton. 

b) Az iskola Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti, működési, 

irányítási struktúrának megfelelően munkáját az intézményvezető vezetésével, a 

munkaközösség-vezetők szakmai közreműködésével végzi.  

c) Figyelemmel kíséri a kezdő- és új kollégák bevezetését, beilleszkedést. 

d) Részt vesz a nevelők minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait (felelősségre vonás, vagy 
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2. sz. melléklet   Munkaköri leírás minta 

elismerés kezdeményezésével is) közli az intézmény igazgatójával. 

e) Ellenőrzi az osztályfőnöki munkát. Kiemelt figyelmet fordít a nevelőmunkára, a 

tankötelezettség teljesítésével összefüggő osztályfőnöki teendők ellátására.  

f) Figyelemmel kíséri a 8. évfolyamosok iskola és pályaválasztását. Biztosítja a szükséges 

információk eljuttatását a diákokhoz. Összehangolja pályaválasztási szülői 

értekezleteket, a középiskolák propagandáját. Ellenőrzi a továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztrációt, nyilvántartás készítését a tanulók felvételéről.  

g) Közreműködik a sajátos nevelési igényű tanulók valamint tanulási, beilleszkedési és 

magatartási zavarral küszködő tanulók iskolai oktatásának megszervezésében, az 

oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában. Ezzel összefüggésben 

gondoskodik a nevelési tanácsadóhoz és szakértői bizottsághoz határidőre történő 

felterjesztésekről. Az intézményvezető utasítására irányítja a nevelési tanácsadóval, 

valamint a szakértői és rehabilitációs bizottsággal a kapcsolattartást. 

h) Koordinálja tankönyvrendelés szabályzatának megfelelően a tankönyvrendelést, 

ellenőrzi a tankönyvfelelős munkáját. 

i) Segíti, figyelemmel kíséri, ellenőrzi a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős munkáját.  

j) Gondoskodik a tanulók egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről. 

k) Részt vesz a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban tett intézkedésekben. 

l) Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására.  

 

 

1.3 A nevelő-oktatómunka irányítása 

 

a) Részt vesz a pedagógiai program, házirend kialakításában, módosításában. 

b) Közreműködik az iskola éves munkatervének elkészítésében.  

c) Elrendeli a pedagógusok helyettesítési és ügyeleti rendjét, igazolja a feladatellátást, és 

a túlmunka teljesítését. 

d) Segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját. 

e) Gondoskodik a tanórán kívüli foglalkozások működési feltételeiről, a tanítási órákon 

kívüli egyéb munkák (szakkör, egyéni korrekciós foglalkozás, hospitálás, kirándulás 

stb.) szervezéséről, ellenőrzéséről. 

f) A munkaközösség-vezető közreműködésével jóváhagyja a felső tagozatos éves 

tanmeneteket, foglalkozási terveket. 

g) Az SZMSZ, az éves munkaterv, illetve az annak mellékletét képező ellenőrzési terv 

szerint ellenőrzi a tanórákat, tanórán kívüli foglalkozásokat, szakmai tanácsaival segíti 

a nevelő - oktató munkát.  

h) Az ellenőrzési terv alapján, illetve saját programja szerint munkaközösség-vezetők 

közreműködésével felméréseket, eredményvizsgálatokat végez. Tapasztalatait írásban 

is rögzíti, tájékoztatja azokról az intézményvezetőt, illetve a nevelőtestületet. 

i) Megszervezi a vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, év végi) lebonyolítását. 

j) Megszervezi és ellenőrzi a felmentett tanulók konzultációját, beszámoltatását. 

k) Felügyeli a tanulmányi versenyek zökkenőmentes lebonyolítását. 

l) Koordinálja az évi kompetenciaméréssel kapcsolatos teendőket. 

m) Megszervezi és ellenőrzi szülői értekezletek, fogadó órák lebonyolítását. 

 

1.4 Személyzeti-munkáltatói feladatok 

a) Gondoskodik az intézmény dolgozóinak személyi anyagának naprakész vezetéséről. 

b) A dolgozók munkaköri leírásának megfelelően szervezi és ellenőrzi munkájukat. 
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1.5 Hivatali-adminisztratív feladata 

 

a) Közreműködik a nevelőtestület elé kerülő pedagógiai programok, munkatervek és 

beszámolók elkészítésében, az intézményvezetővel együttműködve előkészíti a 

nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat. 

b) Az intézményvezetővel történő előzetes egyeztetésnek megfelelően a  tantárgyfelosztás 

alapján elkészíti az iskola összesített órarendjét, az órán kívüli rendszeres foglalkozások 

rendjét. 

c) A helyettesítésekről nyilvántartást vezet. Külön nyilvántartja a szívességi helyettesítést.  

d) Gondoskodik a helyettesítések és túlórák elszámolásával kapcsolatos kimutatások, 

munkaidő-elszámolások havi rendszerességgel történő elkészítéséről, irattárba 

helyezéséről. 

e) Minden hónap végén ellenőrzi és lezárja a pedagógusok munkaidő-nyilvántartását. 

Minden hónap 5. napjáig elkészíti a havi túlórajelentést. 

f) A technikai dolgozók munkaidő-nyilvántartását ellenőrzi. 

g) Részt vesz a félévkor és tanév végén a munkaterv alapján készülő beszámoló 

elkészítésében. A nevelők, munkaközösség-vezetők, munkacsoport-vezetők, felelősök 

beszámolóinak, jelentéseinek átvétele, összesítése alapján összefoglaló jelentést készít 

az igazgatónak. 

h) Ellenőrzi és irányítja a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi 

nyilvántartásokat.  

i) Összegyűjti a statisztikához az anyagot (október 1-jei állapot, félév, tanév vége). 

Határidőre elkészíti az évente kötelező intézményi statisztikai jelentést. 

j) Gondoskodik arról, hogy a tanügyi dokumentumok vezetésre kerüljenek. 

k) Ellenőrzi a beírási naplók, törzslapok, bizonyítványok pontos vezetését. 

l) Gondoskodik a vizsgajegyzőkönyvek elkészítéséről, irattárba helyezéséről. 

m) Havonta egy alkalommal ellenőrzi az osztály-, csoport- és foglalkozási naplókat. 

Pótoltatja az esetleges hiányosságokat. 

n) Gondoskodik a tanév közben távozó ill. érkező tanulók okmányainak kezeléséről. 

o) Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos értesítési feladatok elvégzésében. 

p) Gondoskodik az első osztályosok beírásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 

ellátásáról.  

q) Ellenőrzi az értekezletek, tárgyalások alkalmával készült jegyzőkönyvek pontos 

vezetését, irattárba helyezését.  

r) A tanulói és dolgozói balesetekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja. 

 

1.6 Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 

a) A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz az iskolai tanszer- és 

taneszköz, szemléltető eszközök beszerzésére. 

b) Koordinálja a szertári eszközök, könyvtári könyvek beszerzését. 

c) Ellenőrzi a szertár, a könyvtár, a szemléltető eszközök, s általában az intézményi vagyon 

kezelését, állagának megőrzését.  

d) A gazdasági ügyintézővel közösen gondoskodik a szükséges nyomtatványok 

beszerzéséről, tárolásáról. 

e) Nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását. Tájékoztatja a gazdasági 

ügyintézőt a távollétekről.  

f) Javaslatot tesz a vezetésével dolgozó közalkalmazottak jutalmazására, kitüntetésére. 

g) Ellenőrzi az anyagfelhasználás takarékosságát; a vagyonvédelmet. 
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2. Munkakörülményei 

 

2.1 Munkaideje heti 40 óra, ebből tanórával lekötött órák száma: 6 óra.  

Vezetői feladatainak, illetve tanóráinak ellátására minden héten legalább 32 órát az 

iskolában tartózkodik. Az iskolából való esetleges halaszthatatlan okból történő 

eltávozása esetén gondoskodik arról, hogy   

 telefonon elérhető legyen,  

 ügyeletes vezető feladatait átruházza egy, az intézményben tartózkodó vezető 

beosztású munkatársára, aki távolléte esetén felügyel e működésre, és elintézi a 

halaszthatatlan vezetői feladatokat. 

2.2 A kötelező tanórával le nem kötött munkaidejéből fennmaradó órákat –figyelemmel az 

általános munkaidőn túli tanári, irányítói, ellenőrzési, kapcsolattartási és önképzési 

feladataira  saját ütemezése szerint, egyeztetve az intézmény vezetővel - maga osztja 

be. 

2.3 Vezető közalkalmazottként az iskolán kívül csak rendkívül indokolt esetben, s kizárólag 

a napi 8 órás munkaidején túl, s az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés 

alapján végezhet - egyéb jogviszony keretében (megbízási, óraadói, vállalkozói, stb.) - 

bármilyen tevékenységet. 

2.5 Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását is az 

igazgatónak kell bejelentenie. 

2. 6 Szakmai feladatai ellátásához az intézmény telefonját igénybe veheti. 

 

3. A munkakörhöz tartozó felelősség 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében 

személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  

 

Felelős:  

3.1  Az irányítása alá tartozó munkaterület rendjéért, a zavartalan működésért. 

3.2 Az átvett eszközökért. 

3.3 Az alkalmazottak munkafegyelméért. A pedagógusok és a többi alkalmazott 

munkavégzéséért. 

3.4  Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért.  

3.5  A pedagógiai program, az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések 

megvalósításáért. 

3.6  A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

3.7  A méltányos és humánus döntésekért.  

3.8 A tanóravédelem elvének érvényesítéséért.  

3.9  A helyettesítések megszervezéséért. 

3.10  A vizsgák valamint a kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, lebonyolításáért. 

3.11  A törvényi előírásoknak megfelelő, pontos ügykezelésért. 

3.12  Az adminisztráció, a nyilvántartások, tanügyi dokumentumok pontos vezetéséért, 

intézményi statisztikai jelentések elkészítéséért.  

3.13  Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és 

továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat 

keretei között történhet.  
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Felelősségre vonható:  

 

3. 14 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

3.15 Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért. 

3.16  A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

3.17 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.  

 

4. Szervezeti kapcsolatok 

 

Intézményen belüli: 

Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról 

és a feladatokról. 

Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal. 

 

Intézményen kívüli: 

A szülőkkel való kapcsolatában: látogatja a szülői értekezleteket, egyéni fogadóórát tart. 

Az intézményvezető felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi 

és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein. 

 

5. Jogkör, hatáskör 

Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed a teljes intézményi működésre.  

 

5.1 Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre: 

 Tanulói jogviszony igazolása, másolatok kiállítása, hitelesítése. 

 Megbízás alapján a szakmai teljesítés igazolása.  

 Kiadományozási jogot gyakorol a tagozatok működésével összefüggő tanügyi 

nyomtatványok aláírásával (kivétel: törzskönyvek, bizonyítványok).  

 Az intézményvezető távollétében kiadományozza a halaszthatatlan iratokat 

(kivéve: a személyzeti ügyekkel kapcsolatosakat, továbbá a felettes szervekhez 

küldendő beszámolókat, jelentéseket). 

5.2 Hatáskörébe tartozik a tanügyi dokumentumok, a személyi anyagok és az értékek 

őrzésére szolgáló lemezszekrény kezelése. 

5.3 Az iskola címére érkező küldemények átvétele; az igazgató távollétében a nem névre 

szólók felbontása. 

5.4 A dolgozók munkaköri leírásának megfelelően szervezi és ellenőrzi munkájukat.  

5.5 Irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját. 

5.6 Az SZMSZ, az éves munkaterv, illetve az annak mellékletét képező ellenőrzési terv 

szerint ellenőrzi a tanórákat, tanórán kívüli foglalkozásokat, szakmai tanácsaival segíti 

a nevelő- oktató munkát. 

5.7 Folyamatosan ellenőrzi a diákjogok érvényesülését. Azok sérülése esetén intézkedést 

kezdeményez. 

5.8 A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatónak. 
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Munkakör: Pedagógus 

 

 

Szakmai feladatok 

 
 

I. Általános szakmai feladatok 

 

1. A pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 

a) A pedagógus rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 

b) Tiszteli az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 

c) Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 

Közösségi feladatokat vállal. 

d) Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 

tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

e) Személyisége, modora hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók 

előtt.  

 

2. Együttműködés a szülőkkel 

 

a) Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

b) A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

c) A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 

d) A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 

 

3. Az egyes jogok biztosítása 

 

a) Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

b) Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

c) Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor. 

d) Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 

meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

1. Nevelési-oktatási feladatai 

 

a) Alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók oktatása, tanítása. 

b) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, 

sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket.  

c) Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével, az 

életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, a képességek folyamatos fejlesztése mellett 

adja át. 
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d) A tanuló kíváncsiságára és érdeklődésére építve fejleszti a tanulóban a felelősségtudatot, 

a kitartás képességét és előmozdítja érzelemvilágának gazdagodását.  

e) Fogékonnyá teszi a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

tágabb társadalom értékei iránt.  

f) Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a 

tanulási szokásokat. 

g) Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segítséget nyújt a tanulási 

nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 

h) Tevékenysége során ügyel arra, hogy  

-  a tanulók fejlesztése a test és lékek szempontjából harmonikusan történjen, 

-  a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse,  

-  megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét, 

-  a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön megválasztásra.  

i) Oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló  

- egyéni képességét,  

- tehetségét,  

- értelmi, érzelmi, testi fejlődésének ütemét, 

- szociokulturális helyzetét és fejlettségét,  

- sajátos nevelési igényét. 

j) Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket 

optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

k) A kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola lehetőségeinek 

kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához. 

l) Az iskola pedagógiai programjában meghatározott versenyek megszervezésében aktív 

szerepet vállal. 

m) A tanulók oktatásával, tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók 

személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén 

való fejlesztése, a pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes 

képviselete.  

n) A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik. 

o) Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

p) Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és 

ezek ápolására neveli őket.  

q) A tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

r) A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására. 

s) Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret 

fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

   

2. A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

 

a) A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 

tervezésében, és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

b) Tanév elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, 

a képességek fejlesztését célzó tanmenetet készít. 

c) Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

d) A pedagógiai program alapján az ismeretátadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
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e) Felkészül óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira. Munkája során maradéktalanul 

eleget tesz a szakszerűség követelményének. 

f) Tanóráit pontosan megtartja. 

g) Szervezi és megtartja az éves tantárgyfelosztás szerinti tanórán kívüli foglalkozásokat. 

h) A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati 

és más felszereléseket optimálisan kiválasztja. Gondoskodik a szaktárgyához tartozó 

szemléltető anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről és öntevékeny részt vállal a 

szemléltetőeszköz – állomány fejlesztésében. 

i) Felelős a rábízott illetve az általa használt tanterem rendjéért, az ott elhelyezett technikai 

eszközökért. Gondoskodik az aktuális dekorációról, illetve a szaktantermi 

demonstrációs eszközök elhelyezéséről. 

j) A zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja.  

k) A tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály 

elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik. 

l) Megköveteli az iskola rendjének, tisztaságának megőrzését. A tantermekben, 

folyosókon és egyéb helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet. 

m) Elvégzi a beosztás szerinti tanulócsoport ebédeltetését, felügyeletét. Gondoskodik róla, 

hogy a csoportjába tartozó tanulók vonulása az ebédlő és az iskolaépület között együtt 

történjen. Figyelemmel kíséri a kulturált étkezési viselkedést, az ebédlő rendjének, a 

személyi higiénia szabályainak betartását.  

n) Beosztás szerint a délutáni hazautazáshoz az autóbuszhoz kíséri a bejáró tanulókat. 

Felügyeli, hogy a csoport az udvaron, rossz idő esetén a zsibongóban történő sorakozás 

után, együtt, rendezetten vonuljon a buszmegállóba. A kísérő nevelő a tanulók 

autóbuszra történő felszállása után hagyhatja el a csoportot. 

o) Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában. 

p) Közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében. 

q) Segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz. 

r) Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi. 

s) Tűz-, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az 

épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat. 

t) Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát. Tanítási óráján 

vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a naplót, nyilvántartja az óráról hiányzó vagy késő 

tanulókat, a tanulók eredményjegyeit beírja az e-naplóba. 

u) A nevelőtestület tagjaként köteles részt venni a testületi értekezleteken, megbe-

széléseken, joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 

v) Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival 

továbbképzésen, önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi értékelés 

helyi elveit. 

w) Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében és 

megvalósításában aktív szerepet vállal. Kötelezően jelen van az intézményi programokon, 

és beosztás alapján felügyel.  
x) Ha munkakezdése az 1. tanítási órára esik, 7.45-kor egyéb esetekben munkájának 

megkezdése előtt 10 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.  
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y) Részt vesz az iskola szülői értekezletein, a fogadóórákon. A szülőkkel való találkozási 

alkalmakkor tájékoztat a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, 

megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő problémákat. 

z) Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, ügyeletet.  

aa) Az iskolavezetés utasítására helyettesítést végez. Helyettesítés esetén szakszerű órát 

tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt bízták meg a feladattal. 

bb) Az iskolán, illetve a tanítási órán kívüli, a tanulókat érintő programokat bejelenti az 

igazgatóhelyettesnek és a titkárságon is. Ezekre a programokra csak az igazgatóság előzetes 

hozzájárulásával és megfelelő számú kísérő jelenlétében viheti el az iskola tanulóit.  
cc) Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel közvetlen felettese 

alkalmanként megbízza.  

dd) Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékkal díjazott feladatokat 

/osztályfőnök, szakmai munkaközösség vezetője stb./ és felelősi tevékenységet 

/gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, tankönyvfelelős, diákönkormányzatot segítő 

pedagógus stb./ Amennyiben a pedagógus munkaköre egyéb tevékenységet is magába 

foglal, ezekre a feladatokra vonatkozó kiegészítő munkaköri leírás ezen munkaköri 

leírás mellékletét képezi. 

 

3. A tanulók értékelése 

 

a) Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményét, eközben gondot fordít arra, 

hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen. 

b) Tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról. 

c) A tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal. 

d) Az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi az e-naplóba. 

e) A kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja/ javíttatja a tanulókkal és velük 

együtt értékeli. 

f) A tanulók füzetét számonkérés alkalmával, láttamozza, és jelzi az esetleges hiányokat. 

Legalább félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tárgyból 

kötelező).  

g) Az írásbeli dolgozatokat, felmérő – és témazáró feladatlapokat legkésőbb 2 héten belül 

kijavítja és kijavíttatja. A dolgozatírás időpontját a tanulókkal előre közli. 

h) A félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, ill. iskolai dolgozatot legkésőbb egy 

héttel a jegy lezárása előtt megíratja. 

i) Beosztás szerint részt vesz a javító, osztályozó és pótló vizsgákon, iskolai méréseken. 

 

4. Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 

a) A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

b) Szaktárgyi és pedagógiai szakértelmét állandóan gyarapítja, az új tudományos 

eredményeket megismeri, a szakmódszertanban tájékozódik. 

c) Szakmai, módszertani tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján bővíti. 

d) A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) 

Kormányrendelet alapján a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító 

oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az 

évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig 

részt vesz az Nkt.-ban szabályozott hétévenkénti továbbképzésben.  

Megszüntethető a pedagógus közalkalmazotti jogviszonya, ha a továbbképzésben 
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önhibájából nem vesz részt, vagy tanulmányait nem fejezi be sikeresen. 

e) Részt  vesz az intézmény által szervezett szakmai fórumokon, továbbképzéseken. 

f) Az intézményi pedagógiai program, helyi tanterv, a szervezeti és működési szabályzat, 

házirend, illetve az intézményi munkaterv rendelkezéseit ismeri. 
g) Aktívan részt vesz a nyílt napokon, bemutató órákat tart és dokumentálva hospitál 

tanítási órákon. 

 

 

Jogkör, hatáskör 

 
a) Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az 

általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki.  

 

Munkaköri kapcsolatok 
 

a) Részt vesz az iskola nevelőtestületének értekezletein, a munkaközösségi értekezleteken, 

az intézmény alkalmazotti értekezletein. 
b) Minden munkanapján tájékozódik az igazgatóság hirdetményeiről a tanáriban elhelyezett 

faliújságon, illetve az intézményi elektronikus felhő alapú közös tárhelyen (a Dropbox 

Kutisk mappában).  

c) Egy-egy tanulót vagy a tanulók valamely csoportját érintő nevelési, oktatási kérdésekben 

rendszeresen egyeztet az osztályfőnökkel, a napközis nevelőkkel, illetve az osztályban tanító 

kollégákkal. 

d) A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, segítése érdekében együttműködő 

kapcsolatot kell tartani a fejlesztést végző pedagógus kollégával. 
e) Munkájával összefüggésben kapcsolatot tart a titkárság dolgozóival.  

f) Rendszeres munkakapcsolatot tart az alsó/felső tagozatos munkaközösség tagjaival. 

g) Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében. 

h) Kapcsolattartását (gyermek, szülő, osztályfőnök) az intézmény pedagógiai programja, 

valamint az intézmény SZMSZ-e alapján szervezi. 

 

 

Különleges felelőssége 
 

a) Felelős: 

 a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért,  

 a nevelés és oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeinek 

megteremtéséért, 

 tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek, az éves 

munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért,  

 a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 a kollégákkal, a tanulókkal, az osztályokkal kapcsolatos információk bizalmas 

kezeléséért, 

 a 2011. évi CXC. törvény 42. § (1) szakaszában szabályozott titoktartási 

kötelezettség megtartásáért. Az adatok kezelése és továbbítása csak az 

intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között 

történhet, 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

107 

 

 
2. sz. melléklet   Munkaköri leírás minta 

 nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért, 

 a tanügyi dokumentumok vezetéséért (naplók, anyakönyvek, felszólítások, 

feljelentések, dolgozatok, felmérések javítása), 

 a személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

 az átvett eszközökért; a munkaeszközök, berendezési tárgyak rendeltetésszerű 

használatáért, 

 a határidőhöz kötött feladatok pontos teljesítéséért. 

b) Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait. 

c) A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul köteles jelezni az 

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 

 

 

A teljesítményértékelés módszere 

 
a) Az iskolavezetés, valamint a szakmai munkaközösség-vezető látogatásai. 

b) Félévenként írásbeli vagy szóbeli beszámoló a munkaközösség-vezető, illetve az 

iskolavezetés által megadott szempontok alapján. 

c) Dokumentumok készítése, vezetése, adminisztrációs munka. 

d) Szakmai, módszertani felkészültség, továbbképzés, önképzés. 

e) A pedagógus eredményessége, tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

f) Munkafegyelem: pontos órakezdés és befejezés, ügyeleti tevékenység. 

g) Részvétel fejlesztő programokban. 

 

Egyéb feladatok, megbízások 

 

 

 

 Tanító (kiegészítésként a pedagógus munkaköri leírásában) 
 

A tanító alapfokú nevelési-oktatási feladatai (a pedagógusokra vonatkozó általános 

munkaköri feladatokon túlmenően) a következők: 

 

a) A tanító az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszában az iskolába lépő kisgyermekben 

óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és a 

nyitottságot.  

b) Segíti a gyermeket átvezetni az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. Tevékenysége során teret ad a gyermek játék- és mozgás iránti 

vágyának, segíti természetes fejlődését, érését.  

c) Tanítói tevékenysége közben a tanultak feldolgozásának folyamatában elemi 

ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. 
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Munkakör: Gyógypedagógus 

 

Szakmai feladatok 
 

I. Általános szakmai feladatok 

 

1 A pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 

f) A pedagógus rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 

g) Tiszteli az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 

h) Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 

Közösségi feladatokat vállal. 

i) Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 

tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

j) Személyisége, modora hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók előtt.  

 

2. Együttműködés a szülőkkel 

 

e) Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

f) A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

g) A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 

 

 

3. Az egyes jogok biztosítása 

 

e) Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

f) Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

g) Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor. 

h) Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 

meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 

 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

1. Elsődleges feladatai 

 

a) Alapvető feladata a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő, valamint a 

sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs-habilitációs kiscsoportos 

foglalkozásainak megtartása, a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottságok által kiadott szakértői véleményben, valamint a 

szakvéleményben foglaltak szerinti jogszabályban előírt fejlesztések biztosítása a 

tanulók számára. 
b) A kiszűrt gyermekeknél elkészíti az egyéni, és – azonos terápiás igénynél – a kiscsoportos 

foglalkoztatás beosztását.  
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c) A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a diagnózis alapján 

tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és eljárásait. Személyre szabott 

fejlesztési tervet készít. 

d) Differenciált foglalkozásokkal fejleszti a tanulási nehézséggel, tanulási zavarral küzdő – az 

osztályközösségből időlegesen kiemelt, vagy kis létszámú csoportjába tartozó – 

gyermekeket, személyiségüket és képességeiket. Fejlesztési naplót vezet tanulónként a 
foglalkozásokról (időpont, haladás, tananyag stb.). 

e) A gyerekek foglalkoztatásában az egyéni érési folyamathoz igazodva reális és eredményre 

vezető eljárásokat választ.  

f) Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális 

kihasználására. 

g) Segítséget nyújt a fejlesztésre szoruló tanulók felismerésében, konzultál a szaktanárral 

hogy a tanuló tanulási problémáinak megfelelő szakemberhez kerüljön.  
h) Figyelemmel kíséri a fejlesztő foglalkozásokra utalt tanulók szakértői véleményének 

érvényességi idejét, gondoskodik a kontrollvizsgálatok kéréséről. 

i) Segíti az osztályfőnököt a vizsgálati, felülvizsgálati kérelem elkészítésében. 

j) Közreműködik a többi pedagógus szakmai munkájának segítésében tanácsok, 

javaslatok megfogalmazásával. Feladata a kollégák gyógypedagógiai ismereteinek 

gyarapítása. E célból  

k) Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a családokkal a 

speciális fejlesztő foglalkozatás céljainak, feladatainak kivitelezésében. Segíti a speciális 

nevelést, a terápiás gyakorlásokat, tanácsokat ad az otthoni foglalkozásokhoz.  

 

2. A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

a) A tanulók oktatásával, tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók 

személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén 

való fejlesztése, a pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes 

képviselete.  

b) A tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

c) A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására. 

d) Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret 

fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

e) Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait. 

f) Fejlesztő tevékenysége során gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, 

erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.   

g) Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi. 

h) Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában. 

i) Közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében. 

j) Segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz. 

k) A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

l)  
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3. A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

a) A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 

tervezésében, és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

b) A pedagógiai program alapján az ismeretátadás, a képességfejlesztés, a nevelés 

módszereit megválasztja. 

c) Felkészül foglalkozásaira. Munkája során maradéktalanul eleget tesz a szakszerűség 

követelményének. 

d) Foglalkozásait pontosan megtartja. 

e) Feladata a szükséges terápiás eszközök beszerzése, tárolása és leltári őrzése, biztosítja 

azok rendeltetésszerű használatát. 

f) Munkájához az intézmény külön fejlesztő termet biztosít. Felelős a rábízott illetve az 

általa használt terem rendjéért, az ott elhelyezett technikai eszközökért. Gondoskodik 

az aktuális dekorációról, illetve a tantermi demonstrációs eszközök elhelyezéséről. 

g) A zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja.  

h) Megköveteli az iskola rendjének, tisztaságának megőrzését. A tantermekben, 

folyosókon és egyéb helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet. 

i) Tűz-, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az 

épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat. 

j) Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát.  

k) Ellátja az általa fejlesztésben részesített tanulókkal kapcsolatos adminisztrációt: 

fejlesztési tervet készít, vezeti naplóját, adatokat szolgáltat a statisztika elkészítéséhez. 

l) A nevelőtestület tagjaként köteles részt venni a testületi értekezleteken, megbe-

széléseken, joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 

m) Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja 

kollégáival továbbképzésen, önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a 

értékelés helyi elveit. 

n) Az ünnepélyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében és 

megvalósításában aktív szerepet vállal. Kötelezően jelen van az intézményi 

programokon, és beosztás alapján felügyel.  

o) Ha munkakezdése az 1. tanítási órára esik, 7.45-kor egyéb esetekben munkájának 

megkezdése előtt 10 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.  

p) Részt vesz az iskola szülői értekezletein, a fogadóórákon. A szülőkkel való találkozási 

alkalmakkor tájékoztat a tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek 

fejlődésében felmerülő problémákat. 

q) Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, ügyeletet.  

r) Az iskolavezetés utasítására helyettesítést végez. 

s) Az iskolán, illetve a tanítási órán kívüli, a tanulókat érintő programokat bejelenti az 

igazgatóhelyettesnek és a titkárságon is. Ezekre a programokra csak az igazgatóság 

előzetes hozzájárulásával és megfelelő számú kísérő jelenlétében viheti el az iskola 

tanulóit.  

t) Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel közvetlen felettese 

alkalmanként megbízza.  
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u) Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékkal díjazott feladatokat 

/osztályfőnök, szakmai munkaközösség vezetője stb./ és felelősi tevékenységet 

/gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, tankönyvfelelős, diákönkormányzatot segítő 

pedagógus stb./ Amennyiben a pedagógus munkaköre egyéb tevékenységet is magába 

foglal, ezekre a feladatokra vonatkozó kiegészítő munkaköri leírás ezen munkaköri 

leírás mellékletét képezi. 

 

 

4. A tanulók értékelése 

 

a) Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók munkáját úgy, hogy az értékelés motiváló 

hatású legyen. 

b) Beosztás szerint részt vesz a javító, osztályozó és pótló vizsgákon, iskolai méréseken. 

 

5. Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 

h) A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

i) Szaktárgyi és pedagógiai szakértelmét állandóan gyarapítja, az új tudományos 

eredményeket megismeri, a szakmódszertanban tájékozódik. 

j) Szakmai, módszertani tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján bővíti. 

k) A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) 

Kormányrendelet alapján a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító 

oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az 

évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig 

részt vesz az Nkt.-ban szabályozott hétévenkénti továbbképzésben.  

Megszüntethető a pedagógus közalkalmazotti jogviszonya, ha a továbbképzésben 

önhibájából nem vesz részt, vagy tanulmányait nem fejezi be sikeresen. 

l) Részt vesz az intézmény által szervezett szakmai fórumokon, továbbképzéseken. 

m) Az intézményi pedagógiai program, helyi tanterv, a szervezeti és működési szabályzat, 

házirend, illetve az intézményi munkaterv rendelkezéseit ismeri. 

n) Aktívan részt vesz a nyílt napokon, bemutató órákat tart és dokumentálva hospitál 

tanítási órákon. 

 

Jogkör, hatáskör 

 
a) Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az 

általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki.  

 

Munkaköri kapcsolatok 
 

a) Részt vesz az iskola nevelőtestületének értekezletein, a munkaközösségi értekezleteken, 

az intézmény alkalmazotti értekezletein. 
b) Minden munkanapján tájékozódik az igazgatóság hirdetményeiről a tanáriban elhelyezett 

faliújságon, illetve az intézményi elektronikus felhő alapú közös tárhelyen (a Dropbox 

Kutisk mappában).  

c) Egy-egy tanulót vagy a tanulók valamely csoportját érintő nevelési, oktatási kérdésekben 

rendszeresen egyeztet az osztályfőnökkel, a napközis nevelőkkel, illetve az osztályban tanító 

kollégákkal.  

d) Munkájával összefüggésben kapcsolatot tart a titkárság dolgozóival.  
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e) Rendszeres munkakapcsolatot tart az alsó tagozatos munkaközösség tagjaival. 

f) Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében. 

g) Kapcsolattartását (gyermek, szülő, osztályfőnök) az intézmény pedagógiai programja, 

valamint az intézmény SZMSZ-e alapján szervezi. 

 

 

Különleges felelőssége 
 

d) Felelős: 

 a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért,  

 a nevelés és oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeinek 

megteremtéséért, 

 a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 a kollégákkal, a tanulókkal, az osztályokkal kapcsolatos információk bizalmas 

kezeléséért, 

 a 2011. évi CXC. törvény 42. § -ban szabályozott titoktartási kötelezettség 

megtartásáért. Az adatok kezelése és továbbítása csak az intézményvezető 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között történhet. 

 nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért, 

 a tanügyi dokumentumok vezetéséért, 

 a személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

 az átvett eszközökért; a munkaeszközök, berendezési tárgyak rendeltetésszerű 

használatáért, 

 a határidőhöz kötött feladatok pontos teljesítéséért. 

e) Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait. 

f) A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul köteles jelezni az 

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 
 

Egyéb feladatok, megbízások 
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Egyéb megbízatásokkal kapcsolatos feladatok 

 

Osztályfőnök (feladatköri) munkaköri leírása 
 

 

 

______________________________________ 
részére 

  

 

 

Született:   

Leánykori neve:   

Anyja neve:   

Lakcíme:   

 

 

 

A) 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese: munkaközösség-vezető 

Megbízatása: az intézményvezető bízza meg legfeljebb egy tanév időtartamra 

A munkakör célja: Egy osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; 

a nevelési tényezők összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való 

fejlesztése érdekében. Az osztály közösségi életének szervezése. 

 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

Feladatairól és hatásköréről irányadóak a Pedagógiai Program megfelelő fejezetében 

leírtak. 

 

 

B) 

1. Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

 

 Adminisztrációs jellegű feladatok 

 

 Nevelő munkáját tervszerűen végzi, ennek írásos dokumentuma az általa készített 

egy tanévre szóló osztályfőnöki munkaterv, amelynek szerkezeti, formai 

követelményeit a munkaközösség határozza meg. 

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.  

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket, összesítéseket 

készít, statisztikai adatokat szolgáltat.  

 A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, folyamatosan nyomon követi 

és aktualizálja a diákok adatainak változását. 

 Megnyitja és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.  
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 Nyilván tartja a hátrányos és halmozottan hátrányos, az SNI valamint BTM tanulók 

és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a 

tanügyi dokumentumokba. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzásait, elvégzi az 

igazolásokkal kapcsolatos adminisztrációt az e-KRÉTA felületén. Igazolatlan 

mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el, 

gondoskodik a szükséges értesítések kiküldéséről. 

 Minden hónap végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát, 

ehhez kikéri pedagógus kollégái, valamint a diákok véleményét is. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás és szorgalom osztályzatára. Az osztályozó értekezletet megelőzően 

legalább 1 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szorgalom jegyére.  

 A félév vége és az évvége előtt a bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítésével 

kapcsolatos adminisztrációt elvégzi. 

 Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.  

 Elektronikus üzenetben, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval 

kapcsolatos problémáról, a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 

eredményéről, vagy magatartási problémák esetén. 

 Közreműködik a tanulók szociális jogosultságainak nyilvántartásában, szülői 

nyilatkozatok (étkezési kedvezmény, tankönyvtámogatás iránti kérelmek) 

összegyűjtésében. 

 Közreműködik a tanórán kívüli kötelező és választható foglalkozások, szakkörök 

felvételének lebonyolításában, az ehhez szükséges nyilatkozatok összegyűjtésében. 

 Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

 

 

Irányító, vezető jellegű feladatok 

 

 Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program 

hatáskörébe utal. 

 A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. 

Az osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt 

színtere az osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók 

tanulmányi eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, 

változó tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy 

meghívott előadókkal foglalkozásokat tart. 

 Együttműködve az osztály tanulóival tevékenységével aktívan elősegíti az 

osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését. 

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását.  

 Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb 

megismerésére, egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, 

öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztésére. 

 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes 

előírásaira. 
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 A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról megtartásának tényét beírja az osztálynaplóba, az 

oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos 

fontosabb információkkal, érdemi választ ad a tanulók iskolai élettel kapcsolatos 

kérdéseire. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, 

szabadidős programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, 

múzeumlátogatás) szervez. Ezek tervéről, programjáról és tapasztalatairól 

tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint a szülőket. 

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos ünnepségeire, rendezvényeire, oly 

módon, hogy megismerteti tanulóival kulturált megjelenés, viselkedés normáit, 

a kulturált szórakozás és művelődés változatos formáit. 

 Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvények lebonyolításában. 

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szak-

szerűségét, folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság 

karbantartására. 

 Közreműködik az iskolagyümölcs program megvalósításában. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját 

hatáskörében is jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret).  

 Fegyelmező intézkedéseket hoz, súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanulóval 

szembeni magasabb szintű fegyelmező intézkedés lefolytatására, fegyelmi 

vétség esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet.  

 A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.  

 

 

 

Szervező, összehangoló jellegű feladatok:  

 

 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési stb. feladataira. 

 Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása. 

 Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 

szervezésében, tervezésében, irányításában. 

 Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az 

iskolában. Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, 

osztályban, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

 Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályon belül uralkodó 

értékrendet. 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

116 

 

 
2. sz. melléklet   Munkaköri leírás minta 

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit, feltérképezi az osztályába 

járó tanulók szüleinek iskolával szembeni elvárásait, gyermekekkel kapcsolatos 

ambícióit. 

 Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek 

alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal.  

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 

segítséget nyújt számukra. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját.  

 Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.  

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, rendszeresen áttekinti az 

osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál pedagógus 

társaival a tanulók haladásáról.  

 A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az 

osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a 

továbbhaladási célokat meghatározzák. 

 Különös figyelemmel követi a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi 

előmenetelét, szükség esetén a vezetőknek jelzi a problémát, elektronikus üzenetben 

vagy levélben értesíti a szülőket. 

 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi 

állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. 

tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).  

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja 

óráikat. 

 Szükség esetén — az intézményvezető hozzájárulásával — az osztályban tanító 

tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az 

egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

 A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve 

fogadóórát tart. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad 

és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya-

kompetenciákat. 

 A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy 

helyettesét. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végez. 
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2. Ellenőrzési kötelezettségei 

 

 Hetente ellenőrzi haladási napló kitöltését, a szaktárgyi órabeírásokat (tananyag, 

sorszám) és pótoltatja a hiányokat (szükség esetén az iskolavezetés értesítése). 

 Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és az osztályozó napló kitöltését. 

 Havonta ellenőrzi az osztályzatokat érintő hiányosságokat, jelzi az 

igazgatóhelyettesnek. 

 Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok 

átlagától a tanuló kárára. 

 A Házirend előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások 

mértékét, módját (igazolt és igazolatlan hiányzás), szükség esetén a vezetőknek 

jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését. 

 A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

értesíti a szülőket. 

 

3. Feladatköri kapcsolatok  

 

 Aktívan részt vesz a munkaközösség munkájában, napi munkakapcsolatban van 

tagjaival. 

 Rendszeres kapcsolatot tart, együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel, 

napközis/tanulószobás tanárokkal, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, a 

tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, 

gyógytestnevelő stb). 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályába járó tanulók szüleivel, 

törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.  

 Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, biztosítja az osztály képviselőinek a 

diák-önkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes diákközgyűlésen való 

részvételét. 

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik 

a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat 

szakembereivel, részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

 

4. Különleges felelőssége 

 

 Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer 

szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai 

dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi. 

 Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 

 Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

 Bizalmasan kezeli az osztállyal kapcsolatos információkat. 

 Maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. 

 Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 

 Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi 

dokumentumok pontos vezetéséért. 

 Felelősséggel tartozik az osztályfőnöki szakmai munkához szükséges eszközök, 

CD-k, könyvek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért. 
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 A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek 

vagy helyettesének. 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

Kutas, ....... év ..............hó ......nap.    ..................................................... 

        intézményvezető 

 

 

A kiegészítő munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

 

Kutas, ....... év ..............hó ......nap   ..................................................... 

  pedagógus 
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Egyéb megbízatásokkal kapcsolatos feladatok 

 

Napközis foglalkozást tartó pedagógus (feladatköri) munkaköri leírása 

 
 

 

____________________________________________ 

részére 

  

 

 

Született:   

Leánykori neve:   

Anyja neve:   

Lakcíme:   

 

 

 

A) 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Napközis nevelő 

Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az intézményvezető bízza meg egy tanév időtartamra 

A munkakör célja:  A csoportjába tartozó tanulók délutáni tanórák idejének célszerű, 

hasznos, intenzív tanulás-módszertani, a tanulást hatékonyan segítő foglalkozásokkal való 

kitöltése, melyben a szabadidő hasznos eltöltése és az egészséges életvitelre való nevelés is 

hangsúlyos szerepet játszik. 

 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

Feladatairól és hatásköréről irányadóak a Pedagógiai Program megfelelő fejezetében 

leírtak. 

 

 

B)  

1. A napközis nevelőtanár kötelezettségei, feladatai és felelőssége:  

 

a) Legfontosabb feladata a napközis tanulók részére a másnapi felkészülés biztosítása, a 

tanulás feltételeinek megteremtése.  

b) Az osztálytanítóval egyeztetve irányítja, szervezi a csoportja tanulmányi munkáját. 

c) Megismerteti a tanulókkal az önálló tanulás módszereit.  

d) Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez.  

e) Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről.  

f) Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat mennyiségileg minden esetben, 

minőségileg a lehetőségekhez mérten.  

g) A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól lehetőség szerint kikérdezi, szükség esetén 

gyakoroltatja.  

h) A rászoruló tanulókat a megadott időkeretek között korrepetálja, vagy segítségüket 

tanulópárok szervezésével biztosítja.  
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i) Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz 

idő esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. Eközben személyesen 

felügyel rájuk. Munkája aktív, nem merülhet ki a gyerekek közti passzív jelenlétben. 

Játékot kezdeményez, aktivizál és korlátoz.  

j) A napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében heti foglakoztatási 

tervet készít.  

k) A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára legalább heti egy 

alkalommal kulturális, sport, játék és munkafoglalkozásokat szervez. 

l)  A taneszközöket, játékokat a munkaközösség-vezetőtől beszerzi, egy tanévre átveszi, 

majd tanév végén azokkal elszámol. Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén 

anyagi felelősséggel tartozik.  

m) A csoport szokás- és felelősi rendszerének kialakításával igyekszik az iskolai, továbbá 

a mindennapi élet erkölcsi és társadalmi elvárásaihoz közelíteni a tanulókat.  

n) A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert alkalmaz. A heti 

értékelések eredményéről tájékoztatja a szülőket. 

o) Számon tartja tanulói tanórán kívüli elfoglaltságait, a foglalkozást tartó nevelőnek 

személyesen átadja a tanulókat. /Csak akkor engedheti el a tanulókat tanórán kívüli 

foglalkozásra, ha a foglalkozást tartó nevelő értük jön./  

p) Felügyelet nélkül nem maradhat tanuló! A gyermekek nevelői kísérettel vonulhatnak 

épületen belül (ebédlőbe, mosdóba, udvarra.) Szabadfoglalkozások ideje alatt, 

valamint iskolán kívüli foglalkozások alkalmával is teljes felelősséggel tartozik a 

tanulók testi épségének megóvásáért, az iskolaépület, az udvar, ebédlő rendjének 

megtartásáért. 

q) Ha iskolán kívüli foglalkozásra viszi a csoportot, azt az igazgatóságnak be kell 

jelentenie. Ezekre a programokra csak az igazgatóság előzetes hozzájárulásával és 

megfelelő számú kísérő jelenlétében viheti el az iskola tanulóit. 
r) Ha a napköziből a tanuló el szeretne menni korábban, ezt csak a házirendben 

szabályozottak szerint az intézményvezető, vagy helyettesének engedélyével teheti 

meg. 

s) Rendkívüli, előre nem tervezhető esemény, betegség esetén gondoskodik a szülő 

értesítéséről, és a tennivalókat egyezteti. 

t) Rendszeresen ellátja feladatkörével kapcsolatos adminisztrációs teendőit: 

Napi feladatai  

- Vezeti a napközis csoportnaplót.  

- Jelzi a hiányzó tanulókat.  

- Az étkezési lapon nyilvántartja a napi étkező és távolmaradó létszámot.  

- Láttamozással igazolja a tanulók leckéjének elkészítését.  

- Aláírásával jelzi, hogy az írásbeli házi feladatot minőségileg is ellenőrizte.  

Heti feladatai  

 Hetente összesíti a hiányzó és jelenlévő tanulókat a csoportnaplóban.  

 A foglalkozási tervben jelöli az elvégzett munkát, ha az valamilyen okból 

elmaradt, akkor továbbviszi a következő hétre.  

Havi feladatai  

- Havonta összesíti a hiányzó és jelenlévő tanulókat a naplóban. 

v) A fentieken kívül elvégzi azokat a szakmai feladatokat, amelyekkel a felettese 

megbízza. 
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2. Ellenőrzési kötelezettségei 

 

a) Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat mennyiségileg minden esetben, 

minőségileg a lehetőségekhez mérten.  

b) A tanulók egyéni értékelése folyamán javaslatot tesz a szorgalom és magatartási 

osztályzatra. 

 

3. Feladatköri kapcsolatok  

a) Rendszeresen együttműködik az osztálytanítóval és az osztályban tanító más 

nevelőkkel. Munkakezdés előtt – kicsengetéskor – tájékozódik tanulói napi 

feladatairól, felkészül a tanulmányi időre, valamint a szabadidős foglalkozásokra. 

napközis csoportot tanító pedagógusokkal.  

b) Csoportja tanóráin hospitál. 

c) Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői értekezletén.  

d) Részt vesz az intézmény fogadóóráin.  

e) A szülőket folyamatosan tájékoztatja gyermekük haladásáról, viselkedéséről. Szükség 

esetén hívja be a szülőt; illetve az osztályfőnökkel családot látogathat. 

f) Kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése. Ezen esetekben 

állandó, együttműködő kapcsolatot kell tartania a fejlesztést végző pedagógus 

kollégával, s az osztályfőnökkel. 

g) Segíti a diákönkormányzat munkáját. 

 

4. Különleges felelőssége 

a) Felelős: 

 a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért, 

 a nevelés és oktatás biztonságos, balesetmentes körülményeinek 

megteremtéséért, 

 az éves tervezési dokumentumok (foglalkozási tervek) elkészítéséért, 

 az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

 a foglalkozások rendjéért, a pontos kezdéséért, befejezéséért, 

 a házi feladatok elvégeztetéséért, ellenőrzéséért, 

 az adminisztráció pontos vezetéséért, a foglalkozási naplók, félévi, év végi 

statisztika elkészítéséért, 

 az átvett eszközökért; a munkaeszközök, berendezési tárgyak rendeltetésszerű 

használatáért, 

 a határidőhöz kötött feladatok pontos teljesítéséért. 
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Egyéb megbízatásokkal kapcsolatos feladatok 
 

Tanulószobai foglalkozást tartó pedagógus (feladatköri) munkaköri leírása 

 

 

 

___________________________________ 

részére 

  

 

Született:   

Leánykori neve:   

Anyja neve:   

Lakcíme:   

 

 

A) 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Tanulószobai foglakozást tartó nevelő 

Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az intézményvezető bízza meg egy tanév időtartamra 

A munkakör célja:  A csoportjába tartozó tanulók délutáni tanórák idejének célszerű, 

hasznos, intenzív tanulás-módszertani, a tanulást hatékonyan segítő foglalkozásokkal való 

kitöltése, melyben a szabadidő hasznos eltöltése és az egészséges életvitelre való nevelés is 

hangsúlyos szerepet játszik. 

 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

Feladatairól és hatásköréről irányadóak a Pedagógiai Program megfelelő fejezetében 

leírtak. 

 

 

B)  

2. A tanulószobai foglakozást tartó pedagógus kötelezettségei, feladatai és felelőssége:  

 

a) Legfontosabb feladata a tanulószobás tanulók részére a másnapi felkészülés 

biztosítása, a tanulás feltételeinek megteremtése az 5-8. évfolyamon. 

b) Biztosítja a csoportjában lévő tanulók számára a nyugodt tanulás feltételeit, a 

munkához szükséges rendet. Biztosítani kell naponta legalább 1 óra csendes tanulási 

időt.  

c) Segíti a diákokat az önálló munka megszervezésében. Megismerteti a tanulókkal az 

önálló tanulás módszereit.  

d) Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez.  

e) Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről.  

f) A szóbeli feladatokat a tanulóktól lehetőség szerint kikérdezi, szükség esetén 

gyakoroltatja.  

g) A taneszközöket, játékokat a felsős munkaközösség-vezetőtől beszerzi, egy tanévre 

átveszi, majd tanév végén azokkal elszámol. Az általa átvett eszközöket megőrzi, 

hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.  
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h) A csoport szokás- és felelősi rendszerének kialakításával igyekszik az iskolai, 

továbbá a mindennapi élet erkölcsi és társadalmi elvárásaihoz közelíteni a tanulókat.  

i) Számon tartja tanulói tanórán kívüli elfoglaltságait, a foglalkozást tartó nevelőnek 

személyesen átadja a tanulókat. /Csak akkor engedheti el a tanulókat tanórán kívüli 

foglalkozásra, ha a foglalkozást tartó nevelő értük jön./  

j) Megköveteli a használt helyiség, a berendezések épségének megőrzését. 

k) Ha iskolán kívüli foglalkozásra viszi a csoportot, azt az igazgatóságnak be kell 

jelentenie. Ezekre a programokra csak az igazgatóság előzetes hozzájárulásával és 

megfelelő számú kísérő jelenlétében viheti el az iskola tanulóit. 
l) Felügyelet nélkül nem maradhat tanuló! A gyermekek nevelői kísérettel vonulhatnak 

épületen belül (ebédlőbe, mosdóba, udvarra.) Szabadfoglalkozások ideje alatt, 

valamint iskolán kívüli foglalkozások alkalmával is teljes felelősséggel tartozik a 

tanulók testi épségének megóvásáért, az iskolaépület, az udvar, ebédlő rendjének 

megtartásáért. 

m) Ha a tanulószobáról tanuló el szeretne menni korábban, ezt csak a házirendben 

szabályozottak szerint az intézményvezető, vagy helyettesének engedélyével teheti 

meg. 

n) Rendkívüli, előre nem tervezhető esemény, a tanuló betegsége esetén a szülőt értesíti, 

és a tennivalókat megbeszéli.  

o) Rendszeresen ellátja feladatkörével kapcsolatos adminisztrációs teendőit: 

 

Napi feladatai  

- Vezeti a tanulószobás csoportnaplót.  

- Jelzi a hiányzó tanulókat.  

- Az étkezési lapon nyilvántartja a napi étkező és távolmaradó létszámot.  

- Láttamozással igazolja a tanulók leckéjének elkészítését.  

- Aláírásával jelzi, hogy az írásbeli házi feladatot minőségileg is ellenőrizte.  

Heti feladatai  

 Hetente összesíti a hiányzó és jelenlévő tanulókat a csoportnaplóban. 

Havi feladatai  

- Havonta összesíti a hiányzó és jelenlévő tanulókat a naplóban. 

p) A fentieken kívül elvégzi azokat a szakmai feladatokat, amelyekkel a felettese 

megbízza. 

 

2. Ellenőrzési kötelezettségei 

 

a) Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat mennyiségileg minden 

esetben, minőségileg a lehetőségekhez mérten.  

b) A tanulók egyéni értékelése folyamán javaslatot tesz a szorgalom és magatartási 

osztályzatra. 

 

4. Feladatköri kapcsolatok  

 

a) Rendszeresen együttműködik a tanulószobás csoportot tanító pedagógusokkal, 

osztályfőnökkel az eredményes tanulmányi előmenetel érdekében. 

b) Csoportja tanóráin hospitál. 
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c) Részt vesz az intézmény fogadóóráin. A szülőket folyamatosan tájékoztatja 

gyermekük haladásáról, viselkedéséről. Szükség esetén hívja be a szülőt; illetve az 

osztályfőnökkel családot látogathat. 

d) Kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése. 

Ezen esetekben állandó, együttműködő kapcsolatot kell tartania a fejlesztést végző 

pedagógus kollégával, s az osztályfőnökkel 

e) Segíti a diákönkormányzat munkáját. 

 

5. Különleges felelőssége 

 

Felelős: 

 a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért, 

 a nevelés és oktatás biztonságos, balesetmentes körülményeinek 

megteremtéséért, 

 az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

 a foglalkozások rendjéért, a pontos kezdéséért, befejezéséért, 

 a házi feladatok elvégeztetéséért, ellenőrzéséért, 

 az adminisztráció pontos vezetéséért, a foglalkozási naplók, félévi, év végi 

statisztika elkészítéséért, 

 az átvett eszközökért; a munkaeszközök, berendezési tárgyak rendeltetésszerű 

használatáért, 

 a határidőhöz kötött feladatok pontos teljesítéséért. 
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Egyéb megbízatásokkal kapcsolatos feladatok 
 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus (feladatköri) munkaköri leírása 

 

 

 
részére 

  

 

Született:   

Leánykori neve:   

Anyja neve:   

Lakcíme:   

 

 
A) 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

Közvetlen felettese: intézményvezető, igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az intézményvezető bízza meg egy tanév időtartamra 

A munkakör célja: Az iskolai diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai 

közélet szervezeti feltételeinek, a gyermeki jogok iskolán belüli érvényesítésének 

biztosítása, a nevelőtestület és a gyermekközösségek igényeinek összehangolása.  

  

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

Feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ és a  Pedagógiai Program megfelelő 

fejezetében leírtak. 

 

B) 

1. A diákönkormányzatot segítő pedagógus feladatai, hatásköre 

 

- Szervezi, irányítja a diák-önkormányzati választásokat.  

- Javaslatot tesz a nevelőtestületnek a diákönkormányzat hatáskörének 

meghatározására, ennek a helyi hagyományokat és munkarendet is tartalmazó 

leírása.  

- A diákönkormányzat a nevelőtestülettől kapott hatáskörén belül önállóan működik. 

A segítő tanár mindig részt vesz a diáktanács ülésein, de csak a tanulók által 

igényelt módon vesz részt a munkában.  

- Összehívja és a diáktanács elnökének megválasztásáig levezeti a diáktanács alakuló 

ülését, ismerteti a tagokkal a diákönkormányzat törvényes jogait és iskolai 

hatáskörét. 

- A diáktanács igénye és saját szakmai tapasztalata alapján szakmai segítséget nyújt 

a közös programok megtervezéséhez, szervezéséhez, részt vesz az értékelésben.  

- Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, 

elősegíti az iskolában a képviseleti és a közvetlen demokrácia érvényesülését. 

- Részt vesz fórumok, iskolagyűlések szervezésében.  

- Megszervezi a diáktanács parlamentjét.  

- Gondoskodik a diákönkormányzat munkatervében szereplő programok eredményes 

megszervezéséről. Személyesen, vagy kollégák, szülők bevonásával biztosítja a 
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felnőtt felügyeletet, a diákönkormányzat rendezvényeit, felelős ezeken az iskolai 

házirend betartásáért. 

- Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, a fenntartó, a szülői közösség 

előtt (ahol ezt a diák-vezető nem teheti meg).  

 

 

2. A diákönkormányzatot segítő pedagógus beszámolási kötelezettsége  
 

- Beszámol a nevelőtestületi és iskolagyűlésen, a diáktanács parlamentjén. 

- Munkájáról félévente tájékoztatja a nevelőtestületet és az intézményvezetőt. 

- Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait.  

- Köteles elvégezni mindazon feladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az 

általa kijelölt vezető megbízza.  

 

3.  A diákönkormányzatot segítő pedagógus különleges felelőssége 

 

- Felelős az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért. 

- Felelős az adminisztráció, a nyilvántartások pontos vezetéséért, a félévi, év végi 

beszámoló elkészítéséért.  

- Maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. 

- Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és 

továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési 

szabályzat keretei között történhet.  

- A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek 

vagy az igazgatónak. 
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Egyéb megbízatásokkal kapcsolatos feladatok 
 

 

Könyvtáros tanár (feladatköri) munkaköri leírása 

 
 

 

 

részére 

 

Született:   

Leánykori neve:   

Anyja neve:   

Lakcíme:   

 

 

A)  

A kiegészítő munkakör megnevezése: Könyvtáros-tanár 

A könyvtáros tanár az iskolai könyvtári szolgáltatásokért felelős pedagógus, aki az 

intézménynek megfelelő felsőfokú pedagógus végzettséggel és felsőfokú könyvtárosi 

képzettséggel rendelkezik. A könyvtáros tanár pedagógus besorolású, az iskola 

nevelőtestületének tagja. Könyvtári munkakörét másik szakja mellett látja el. 

 

Közvetlen felettese: intézményvezető, igazgatóhelyettes 

A munkakör célja: Az intézményben folyó nevelő- oktatómunka segítése, a pedagógiai 

programnak megfelelő könyvtári szolgáltatás nyújtásával. A könyvtári szakmai rend 

kialakítása és fenntartása. A könyvtár rendeltetésszerű nyitva tartása, működtetése az 

alapdokumentumok (SZMSZ, házirend) rendelkezései figyelembevételével. A terület 

költségvetésének hatékony és takarékos felhasználása.  

  

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

Feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ és a  Pedagógiai Program megfelelő 

fejezetében leírtak. 

 

B)   

1. A könyvtáros tanár feladatai, hatásköre 

 

 A könyvtár vezetésével összefüggő feladatok 

a) Közreműködik az iskolai könyvtár működésére vonatkozó belső szabályozás 

elkészítésében és felülvizsgálatában – pl.: A könyvtár működési rendje. 

b) Figyelemmel kíséri, hogy a könyvtár működésének általános alapkövetelményei 

fennállnak-e, azaz a könyvtárhelyiség megfelelő-e (könnyen megközelíthető, 

tágas, a könyvelhelyezés szabad polcrendszerben megoldott), 

 

 

c) a könyvtári alapdokumentumok száma, összetétele megfelelő-e, igazodik-e az 

iskola által ellátandó feladatokhoz, 
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d) rendelkezésre áll-e a könyvtári dokumentumokról a lelőhely-nyilvántartás, 

e) a könyvtár működésének egyéb technikai feltételei biztosítottak-e, pl.: asztalok, 

székek, nyomtató, könyvtári dokumentumok kiadásához szükséges eszközök 

stb. 

f) Gondoskodik arról, hogy a könyvtár az előre meghatározott nyitvatartási 

rendben rendelkezésre álljon a tanulók, illetve a pedagógusok részére. 

g) Indokolt esetben javaslatot tesz a könyvtár nyitvatartási rendjének módosítására. 

 

 A könyvtári alapfeladatok ellátásához kapcsolódó tevékenység 

a) Az intézményvezető számára összeállítja a könyvtári állomány fejlesztésére 

vonatkozó elképzeléseket, melynek során figyelembe veszi: 

- az oktatás során jelentkező igényeket, 

- a tanulók jelzéseit, 

- a pedagógusok elvárásait. 

b) Gondoskodik a meglévő könyvtári gyűjtemények gondozásáról, rendezéséről. 

c) Tájékoztatást nyújt a könyvtárban található dokumentumokról, részletes 

információt nyújt az igénybe vehető szolgáltatásokról. 

d) Közreműködik abban, hogy a könyvtár helyisége tanórai foglalkozás 

megtartására alkalmas legyen, segít a könyvtár működésének, tevékenységének 

bemutatásában. 

e) Figyeli az iskolai közösség igényeit, tudja a könyvtár szolgáltatásait a használók 

érdekeinek megfelelően propagálni. 

f) Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és 

összesített állomány-nyilvántartásokat. 

g) Az osztályozás és a dokumentumellátás szabályainak megfelelően folyamatosan 

végzi az állomány feltárását, rekatalogizálását. 

h) Az állománygyarapítás mellett folyamatosan végzi a szükséges 

állományapasztást. A felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult műveket a 

rendeleti előírásoknak megfelelően törli az állományból 

i) Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

j) Feljegyzést készít, ha a vagyonvédelmi előírások betartásában bárki 

akadályozza. 

k) Előkészíti és segítséggel lebonyolítja előírt időben történő (időszaki vagy soron 

kívüli) leltározást. 

l) Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

m) Vezeti a könyvtári statisztikát, szükség esetén adatszolgáltatást végez. 

n) Félévkor és év végén beszámolási kötelezettsége van a végzett munkája 

tekintetében.  

 

 A könyvtár működésével kapcsolatos feladatok 

a) Végzi a beiratkozással kapcsolatos feladatokat. 

b) Segíti a tanulók könyv kölcsönzését, segítséget, tanácsot ad a keresett témával, 

illetve szerzővel kapcsolatban. 

 

c) Biztosítja a nyugodt könyvtárhasználathoz szükséges körülményeket. Indokolt 

esetben fegyelmezi a hangoskodó tanulókat. 

d) Ügyel arra, hogy a könyvári dokumentumok ne sérüljenek, ne rongálódjanak 

meg, erre figyelmezteti a könyvtárhasználókat. 
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e) Segíti az elektronikus eszközök (CD, DVD) használatát, és felügyeli azt. 

f) Visszaveszi és kiadja a kölcsönzött könyveket, elvégzi a kölcsönzött 

könyvekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat. 

g) A lejárt kölcsönzési idejű könyvek esetében értesíti a késedelemről a 

kölcsönzőket. 

h) Könyvrongálás, illetve a könyv visszaszolgáltatás elmulasztása esetén javasolja 

a kár megtérítését az intézményvezető számára. 

i) Ellátja a könyvállomány leltározásával kapcsolatos feladatokat. 

j) Ellátja a könyvtárhasználattal kapcsolatos szolgáltatási feladatokat az egyéni, és 

csoportban érkező könyvtárhasználók esetében is. 

k) Végzi a könyvtári dokumentumok kölcsönzési feladatait. 

l) Ellátja a könyvtár kiegészítő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 

tevékenységeket, pl.: számítógépes információs szolgáltatás, dokumentumok 

nyomtatása, másolása, stb. 

m) Ajánló jegyzékek készítése a nevelők kérésére, önképzésük segítése a nevelők 

folyamatos tájékoztatása a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és 

cikkekről.  

n) Őrzi és az érdeklődők számára átadja az iskola szervezeti dokumentumait, így 

különösen: az SZMSZ-t, a Pedagógiai programot, a Házirendet, a 

szabályzatokat. 

 

 

 Könyvtár-pedagógiai tevékenység 

a) Együttműködik az iskola vezetőivel, a nevelőtestület tagjaival az iskola 

könyvtár-pedagógiai munkájának megtervezésében, megvalósításában, a 

könyvtárhasználati felkészültség értékelésében. 

b) Részt vesz /a rá vonatkozó területek szerint/ a tantervek, a pedagógiai 

folyamatok fejlesztésében. 

c) A nevelőtestülettel közösen elkészíti az iskola könyvtár-pedagógiai programját. 

d) Biztosítja a pedagógusok és a tanulók számára az ismeretszerzés folyamatában 

a könyvtár teljes eszköztárát, tájékoztató apparátusát, szolgáltatásait. 

e) Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat. 

f) A könyvtárhasználatra épülő szakórákat a szaktanár vezeti, a könyvtáros-tanár 

ennek tervezésében, előkészítésében vesz részt, illetve az óra könyv- és 

könyvtárhasználattal kapcsolatos részét tarthatja. 

g) Lehetőség szerint felkészíti az iskola tanulóit a könyv- és könyvtárhasználati 

versenyekre.   

 

 Tartós tankönyvek kezelésével kapcsolatos feladatok 

a) Gondoskodik a tartós tankönyvek kezeléséről. 

b) Nyilvántartásba veszi a könyveket, illetve kiadja azokat az érintett tanulóknak. 

c) Ellenőrzi a tankönyvek állapotát, szükség esetén javaslatot tesz selejtezésükre, 

illetve a kártérítési igény érvényesítésére a használóval szemben. 
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2. Kapcsolattartás 

 

a) A könyvtáros kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a munkaközösség-

vezetőkkel, szaktanárokkal. 

b) Az intézményvezető utasítására kapcsolatot tart fenn:  

 más iskolai könyvtárral, 

 a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, 

 a nyilvános könyvtárakkal. 

 

 

3. Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 

a) A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

b) Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján 

gyarapítja. 

c) Munkájához kapcsolódva az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak 

betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki 

berendezéseit. 

 

4. A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

a) Felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért, a könyvtárhasználati 

szabályzat betartásáért. 

b) Felelős a könyvtárban elhelyezett berendezési tárgyakért.  

c) Felelős az átvett eszközökért (informatikai eszközök). 

d) A könyvtár zárható külön helyiség, így a könyvtáros felel a könyvtár egész 

állományáért.  
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Munkakör: Iskolatitkár 
 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

1. Általános elvek 

a) Munkáját a munkaköréből és feladatköréből adódó szakértelemmel, a jogszabályok 

és az intézményi alapdokumentumok megtartásával önállóan, illetve felettesei 

utasításának megfelelően látja el. 

b) A munkakörében magas szintű, önálló és öntevékeny munkát végez, feladatait a 

legrövidebb határidő alatt elvégzi. 

c) Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, 

illetve szövegszerkesztési feladatokat. 

d) Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési, 

protokoll és gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi. 

e) Feladatát gyermekközpontú szemlélettel végzi. 

 

 

2. Együttműködés a szülőkkel 

a) Munkája során - ha annak jellege indokolja -, együttműködik a szülőkkel. 

 

3. Az egyes jogok biztosítása 

a) Feladatellátása körében közreműködik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt 

jogainak biztosításában. 

b) Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 

 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

1. Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

a) Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 

szabályait. 

b) Feladatellátása során alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 

c) Tevékenysége során képes az alkalmazott szoftverek felhasználói gyakorlására. 

 

 

2. Ügyviteli tevékenységek 

 

a) A hatályos jogszabályoknak és az intézmény iratkezelési szabályzatának 

megfelelően végzi az ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a határidők 

betartására), az irattári anyagok szakszerű nyilvántartását és tárolását. 

b) Elkészíti az iskolavezetés levelezését, a be- és kimenő postai küldemények 

ügyintézését, a feladókönyv vezetését.  

c) A beérkezett leveleket ill. az igazgató (vagy az igazgató távollétében az őt 

helyettesítő  vezető) által kiszignált iratokat a címzetteknek továbbítja. 

d) Az irattárból kiadott iratok helyére minden esetben bejegyzi az átvevő nevét és a 

kivétel napját. 

e) Jegyzőkönyvet vezet az iskolai értekezletekről, határozatokról stb. 



Révkomáromi János általános Iskola 

Szervezeti és működési szabályzat  

 

132 

 

 
2. sz. melléklet   Munkaköri leírás minta 

f) Rendben tartja a bizonyítványokat, anyakönyveket és a lezárt naplókat. 

g) Kezeli a szakmai folyóiratokat, közlönyöket, egyéb szakmai kiadványokat. 

h) Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 

i) Ellátja az iskolavezetés által meghatározott fénymásolási feladatokat, írásos 

anyagok gépelését, szövegszerkesztését. 

j) A munkában töltött időt a jelenléti íven vezeti. 

 

 

3. Ügyintézői tevékenység 
 

a) Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 

b) Vezeti a tanulói nyilvántartást (beírási napló, KIR, KRÉTA, az intézmény belső 

elektronikus nyilvántartása). 

c) Intézi a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket. Az intézményvezető és a 

helyettesek elvi állásfoglalása alapján ellátja a tanulók 

felvételével, átjelentkezésével és kizárásával járó adminisztrációs teendőket, 

felelős az érkező és távozó tanulók nyilvántartásáért. 

d) Tanulói ill. szülői kérésre, kiadja az iskolalátogatási bizonyítványt. 

e) Elkészíti az igényelt bizonyítvány-másolatot, bizonyítvány-másodlatot. 

f) Intézi a tanulói felmentési kérelmeket, illetve az engedélyeket nyilvántartja. 

g) Végzi az igazolatlan mulasztások miatti hivatalos iratok adminisztrációját. 

h) Intézi az osztályozó-, a javítóvizsgákkal kapcsolatos és egyéb kimenő értesítéseket. 

i) Elvégzi az első osztályos tanulók beíratásával kapcsolatos teendőket és 

lejelentések. 

j) Vezeti a továbbtanulással kapcsolatos nyilvántartásokat. 

k) Napra készen nyilván tartja a tanulók szociális jogosultságait (GYVT, HH, HHH), 

bekéri a szükséges igazolásokat.  

l) Napra készen nyilván tartja és aktualizálja az étkezési kedvezményezetteket, bekéri 

a szükséges okmányokat, igazolásokat.  

m) Felel az iskolatej és az iskolagyümölcs program pályázati feltételeknek megfelelő 

lebonyolításáért, a termékek kiosztásáért. Elvégzi az iskolagyümölccsel és az 

iskolatejjel kapcsolatos elszámolásokat és nyilvántartásokat.  

n) Elvégzi a baleseti jegyzőkönyvekkel és a biztosításokkal kapcsolatos ügyintézést. 

o) Együttműködik az egészségügyi szervekkel a tanulók és dolgozók – törvényben 

rögzített – egészségügyi ellátásának szervezésében.  

p) Részt vesz az intézmény dolgozóinak személyi anyagának naprakész vezetésében. 

q) Részt vesz a dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi nyilvántartások elkészítésében. 

r) Előkészíti a munkaköri leírásokat és a munkavállaló tájékoztatásokat. 

s) Nyilvántartja a pedagógusokat és a pedagógus munkát közvetlen segítő 

dolgozókat a KIR, KRÉTA rendszerben. 

t) Adatokat gyűjt és feltölti azokat a KIR, KRÉTA rendszerbe.  

u) Nyilvántartja a pedagógusok továbbképzéseit. 

v) Utazási kedvezményigazolással kapcsolatos ügyintézést ellátja. 

w) Érvényesíti a pedagógus igazolványokat.  

x) Az iskolavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások, 

jelentések, beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében.  
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4. Titkári feladatok 

 

a) Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 

b) Folyamatosan figyeli a határidős feladatokat és – szükség esetén - a felelősöket 

időben értesíti, figyelmezteti a határidőre. 

c) Ellátja a beérkező telefonok fogadásával összefüggő teendőket az információk 

rögzítésétől és továbbadásától kezdve a hívások megfelelő helyre kapcsolásáig. 

d) A klasszikus titkárnői feladatok keretében közreműködik az iskolavezetés 

vendégeinek fogadásában.  

e) Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában. 

f) A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével 

szorosan összefüggő tevékenységeket, melyekkel az intézményvezető megbízza.  

 

 

5. Feladata az igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazása 

 

a) Tevékenysége során alkalmazza az államigazgatási ismereteket. 

b) Ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat. 

c) Feladatellátása során alkalmazza a köznevelési intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket. 

d) Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

e) Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismerteket megszerzi és alkalmazza. 

f) Tisztában van az irattár rendjével, az ügyiratkezelés szabályaival és az érvényes - 

idevágó - szabályzat előírásaival. 

g) Feladatellátása során alkalmazza: 

 a kommunikációs alapismereteket, 

 az irodatechnikai alapismereteket, 

 a protokoll szabályait. 

 

 

Különleges felelőssége 
 

a) Hatáskörébe tartozik a tanügyi dokumentumok, a személyi anyagok és az értékek 

őrzésére szolgáló lemezszekrény kezelése. 

b) Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a 

pedagógusokkal szemben. 

c) Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

d) Bizalmasan kezeli a kollégákkal és a tanulókkal kapcsolatos információkat. 

e) Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat. 

f) Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és 

továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési 

szabályzat keretei között történhet. 

g) Személyi adatot csak bizalmasan kezelhet, idegenek részére nem adhat ki, 

betekintést nem engedhet. Irodájában iratokat nem tárolhat oly módon, hogy 

illetéktelen személy hozzáférhessen.  

h) Felelős saját tevékenységéért, munkaterületén a törvényesség betartásáért, a 

titkársági iroda rendjéért.  
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i) Köteles a tudomására jutott állami és szolgálati, illetve üzleti és magán 

titkokat megőrizni, adott esetben nyilatkozatához a titokgazda előzetes 

engedélyét beszerezni. A munkájával összefüggésben tudomására jutott 

információkat a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, a titoktartási 

nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén a 

szükséges intézkedést megtenni. 

j) A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek 

vagy az igazgatónak. 

 

 

Felelősségre vonható: 

 

a) munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért, 

b) az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért, 

c) a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

d) a vagyonbiztonság veszélyeztetéséért. 

 

Jogkör, hatáskör 

 
a) Hatásköre kiterjed a munkaköri leírásban foglaltakra. 

 

A teljesítményértékelés módszere 

 
a) pontos, precíz munkavégzés  

b) munkaidő kitöltése  

c) határidők betartása 

d) továbbképzés, önképzés 

e) szakmai felkészültség 

f) a dolgozó mobilizálhatósága 

g) munkájának eredményessége 
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Munkakör: Gazdasági ügyintéző 
 

Szakmai feladatok 

 
I. Általános szakmai feladatok 

 

1. Általános elvek 

 

a) Munkáját a munkaköréből és feladatköréből adódó szakértelemmel, a jogszabályok és 

az intézményi alapdokumentumok megtartásával önállóan, illetve felettesei 

utasításának megfelelően látja el. 

b) A munkakörében magas szintű, önálló és öntevékeny munkát végez, feladatait a 

legrövidebb határidő alatt elvégzi. 

c) Ellátja a gazdasági, munkaügyi tevékenységhez szorosan kapcsolódó ügyintézési, 

levelezési, gépírási, illetve szövegszerkesztési feladatokat. 

d) Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető szervezési, protokoll és 

gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi. 

e) Feladatát gyermekközpontú szemlélettel végzi. 

 

2. Együttműködés a szülőkkel 

a) Munkája során - ha annak jellege indokolja - együttműködik a szülőkkel. 

 

3. Az egyes jogok biztosítása 

a) Feladatellátása körében közreműködik a gyermekek köznevelési törvényben 

foglalt jogainak biztosításában. 

b) Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 

 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

1. Gépírási, szövegszerkesztési és levelezési feladatok 

 

a) Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 

szabályait. 

b) Feladatellátása során alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 

c) Tevékenysége során képes az alkalmazott szoftverek felhasználói gyakorlására. 

 

2. Ügyviteli tevékenységek 

 

a) Kezeli a munkaterületén keletkezett dokumentumokat. A hatályos 

jogszabályoknak és az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően végzi 

az ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a határidők betartására), az irattári 

anyagok szakszerű nyilvántartását és tárolását, selejtezését.  

b) Ellátja a postázási feladatokat.  

c) Ellátja a beérkező telefonok fogadásával összefüggő teendőket az információk 

rögzítésétől és továbbadásától kezdve a hívások megfelelő helyre kapcsolásáig.  

d) A munkában töltött időt a jelenléti íven vezeti. 
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3. Gazdasági ügyintéző munkaköri feladatainak  

a) Előkészíti az intézményvezető gazdasági döntéseit és pontos, előírás szerinti 

formában vezeti a nyilvántartásokat, ellátja a gazdasági adatszolgáltatást. 

b) Részt vesz a munkaterületét érintő aktuális kimutatások, jelentések, beszámolók, 

tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében. 

c) Nyomon követi az iskola költségvetési felhasználását. 

d) Folyamatosan gondoskodik az ellátmány igényléséről és elszámolásáról. 

e) Végzi a beszerzések ügyintézését, a számlák mellé csatolja a szükséges 

árajánlatokat, a megrendelőt, a beérkező számlák záradékolásáról és 

továbbításáról gondoskodik. 

f) Kezeli a gazdasági dokumentumok kísérő iratait. 

g) Vezeti az állóeszközök nyilvántartását. 

h) Vezeti a munka és védőruha analitikus nyilvántartását. 

i) Kiállítja az állományba vételi bizonylatokat, a szakleltári bevételezést, javaslatot 

tesz a selejtezésre. 

j) Figyelemmel kíséri a teremleltárakban bekövetkező mozgásokat, és a szükséges 

nyilvántartást elvégzi. 

k) A leltári utasításnak megfelelően részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, 

nyilvántartja a kisértékű tárgyi eszközöket, vezeti a szakleltárakat, a 

jogszabályban előírt időszakonként elvégzi a teljes körű leltározást. 

l) Elvégzi a selejtezéssel kapcsolatos teendőket, vezeti a feleslegessé vált 

vagyontárgyakkal kapcsolatos adminisztrációt, részt vesz a hulladék 

hasznosításának lebonyolításában. 

m) Az intézmény működéséhez szükséges szigorú számadású bizonylatokat beszerzi.  

n) Szabályzatban előírt nyilvántartást vezet a beszerzésekről, illetve a kiadásokról. 

o) Megrendeli a szükséges tanügyi- és egyéb nyomtatványokat. 

p) Közreműködik az irodaszerek, az oktatáshoz napi szinten szükséges eszközök, 

kellékek megrendelésében, figyelemmel kísérésében (kréta, papír, festékek, stb.) 

q) Segít a tankönyvrendelésben és elszámolásban. Nyilvántartást vezet a 

tankönyvtámogatásban részesülőkről (a kedvezményre jogosító dokumentumok 

alapján). 

r) Megrendeli, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket.  

 

4. Munkaügyi feladatai 

a) Előkészíti az intézményvezető munkaügyi döntéseit és pontos, előírás szerinti 

formában vezeti a nyilvántartásokat, ellátja a munkaügyi adatszolgáltatást 

összegyűjti a dolgozók változóbérével kapcsolatos elszámoló lapokat és feladást 

készít azok elszámolásához. 

b) Kezeli a dolgozók személyi anyagát. Felelős a személyi anyagok rendezéséért, 

aktualizálásáért. Közalkalmazottak adatait nyilvántartási adatlapon rögzíti. 

Felülvizsgálatukban köteles közreműködni.  

c) Új felvétel esetén kiállítja az adatfelvételi lapot, elkészíti a személyi anyagot, 

gondoskodik arról, hogy a bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a 

biztosítotti bejelentéshez, bérszámfejtéshez. 

d) Munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetetést követően 

elkészíti a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszámfejtő részére.  
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e) Elkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, 

dokumentumok elkészítéséről. 

f) Elvégzi a dolgozók adatváltozásával kapcsolatos dokumentációkat. 

g) Végrehajtja az aktuális átsorolásokat, kinevezés módosításokat. 

h) Elkészíti és leadja a hónap végi létszámjelentést és az aktuális állománytáblát. 

i) A jelenléti íveket előkészíti munkaterületenként, felelős a kiadásukért.  

Gondoskodik a jelenléti ívek havonkénti zárásáról, ellenőrzéséről, rendszerezett, 

időrendi sorrendben való tárolásukról.  

j) Kimutatást készít a jelenléti ív alapján a fizikai dolgozók túlóráiról.  

k) Havonkénti kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes 

dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, 

majd ezeket megküldi a bérszámfejtő részére. 

l) Folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását.  

m) Az igazgatóhelyettes által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb. 

elszámolást továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére. 

n) A szükséges adatjelentéseket határidőre köteles elvégezni: hóközi kifizetéseket 

(Például: megbízási díjak, jubileumi jutalom.) 

o) Végzi a dolgozók munkába járás, kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézését. Az 

utalvány pontos kitöltéséért egy személyben felel, figyelemmel kell kísérnie, hogy 

az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően kerüljenek kiállításra. 

p) Gondoskodik a bérek, jegyzékek dolgozókhoz való eljuttatásáról, az esteleges 

reklamációkat továbbítja a felettes szervekhez. 

q) A személyi jövedelemadóval kapcsolatos teendőket határidőre elvégzi, bizonylatait 

rendezetten elkülönítve megőrzi.  

r) Minden gazdasági év elején újra elkészíti az adókedvezményhez szükséges 

nyomtatványokat, kitölteti a pótszabadsághoz szükséges nyomtatványokat és az 

egyéb aktuális dokumentumokat. 

s) Közreműködik a bérkompenzációval kapcsolatos nyilatkozatok elkészítésében. 

t) Kiállítja a dolgozók kérésére a kereset- és jogviszony igazolásokat 

kapcsolatot tart a tartósan távollévő dolgozókkal (CSED, GYED, GYES) és 

segíti azokat a szükséges igazolások és nyomtatványok elkészítésében. 

u) Intézi a nyugdíjra jogosult dolgozók kérelmét és megszüntetését. 

v) A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével 

szorosan összefüggő tevékenységeket, melyekkel az intézményvezető megbízza.  

 

5. Feladata az igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazása terén 

 

a) Tevékenysége során alkalmazza az államigazgatási ismereteket.  

b) Nyomon követi a munkaügyi területet érintő jogszabályi változásokat (például: 

KJT., MT., SZJA, stb.) 

c) Ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat. 

d) Feladatellátása során alkalmazza a köznevelési intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket. 

e) Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

f) Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismerteket megszerzi és alkalmazza. 

g) Feladatellátása során alkalmazza: 

 a kommunikációs alapismereteket, 

 az irodatechnikai alapismereteket, 

 a protokoll szabályait. 
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h) Az intézmény gazdasági kapcsolatait megismeri, működteti. 

 

Különleges felelőssége 
 

a) Hatáskörébe tartozik a tanügyi dokumentumok, a személyi anyagok és az értékek 

őrzésére szolgáló lemezszekrény kezelése. 

b) Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a 

pedagógusokkal szemben. 

c) Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

d) Bizalmasan kezeli a kollégákkal és a tanulókkal kapcsolatos információkat. 

e) Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat. 

f) Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és 

továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési 

szabályzat keretei között történhet. 

g) Személyi adatot csak bizalmasan kezelhet, idegenek részére nem adhat ki, 

betekintést nem engedhet. Irodájában iratokat nem tárolhat oly módon, hogy 

illetéktelen személy hozzáférhessen.  

h) Felelős saját tevékenységéért, munkaterületén a törvényesség betartásáért, a 

gazdasági iroda rendjéért.  

i) Köteles a tudomására jutott állami és szolgálati, illetve üzleti és magán 

titkokat megőrizni, adott esetben nyilatkozatához a titokgazda előzetes 

engedélyét beszerezni. A munkájával összefüggésben tudomására jutott 

információkat a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, a titoktartási 

nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén a 

szükséges intézkedést megtenni. 

j) A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatónak. 

Felelősségre vonható: 

a) munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért, 

b) az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért, 

c) a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

d) a vagyonbiztonság veszélyeztetéséért. 

 

Jogkör, hatáskör 

 
 Hatásköre kiterjed a munkaköri leírásban foglaltakra. 

 

A teljesítményértékelés módszere 

 
a) pontos, precíz munkavégzés  

b) munkaidő kitöltése  

c) határidők betartása 

d) továbbképzés, önképzés 

e) szakmai felkészültség 

f) a dolgozó mobilizálhatósága 

g) munkájának eredményessége 
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Munkakör: Takarító 

 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

 A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító 

 részben önálló munkával látja el, 

 részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

 Törekednie kell  - feladatai végrehajtása során - a színvonalas munkavégzésre, s 

mindent meg kell tennie az eredményes munka végzésére.  

 Köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni.  

 Köteles munkaidejét jól kihasználni, s ha ideje engedi közvetlen munkatársainak 

segíteni. 

 Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény 

más dolgozóival. 

 Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 

 Köteles őrizni a hivatali titkot, bizalmas értesüléseket. 

 Köteles betartani a szóban elhangzott utasításokat,  írásban rögzített szabályzatokat. 

 Ellátja a takarítási feladatokat. 

 Utasításra hivatalsegédi feladatot is ellát. 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 

meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa. 

 

1. Napi takarítási feladatok: 

 

 A munkaterületének felseprése, felmosása, majd szárazra törlése. (A felmosás 

tisztítószeres vízzel történik.) 

 A folyosók tisztántartása nap közben folyamatosan, a takarítási feladatok naponta 

többszöri elvégzése, ha a terület szennyezettsége indokolja. 

 A bejárati lépcsők seprése, tisztántartása. 

 A munkaterületén található bútorok, berendezések tisztántartása. A tisztítás a bútor, 

berendezés, valamint a szennyeződés jellegének megfelelően jelent száraz, vagy 

nedves (csak vizes, vagy vegyszeres) takarítást. 

 Az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek ellátáshoz 

használt eszközök tisztántartása. 

 A munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók kiürítése, 

valamint ezeknek az eszközöknek a tisztítása. 

 Mellékhelyiségek, WC-k (felnőtt és gyerek WC-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése. 

 A lábtörlők, egyéb szőnyegek portalanítása. 

 Szőnyegek porszívózása. 

 A munkaterületén található növények ápolása, gondozása, locsolása. 
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2. Időszakonként jelentkező takarítási feladatok 

 

 Az ablakok szennyezettségétől függően, de legalább havonta egy alkalommal elvégzi 

az ablaktisztítási feladatokat. Az ablaktisztítás során az ablakkeretek tisztántartási 

feladatit is ellátja. 

 Az ajtókat, azok szennyezettségi állapotától függően, de legalább havonta egy 

alkalommal megtisztítja tisztítószeres lemosással. 

 Kéthavonta takarítja a villanykapcsolók és más dugaljak felületét. 

 Háromhavonta megmossa a függönyöket, terítőket, egyéb textíliákat. A kimosott 

ruhaneműk vasalásáról is gondoskodik. 

 A fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után mindenképpen 

gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról. A radiátorokat tisztítószerrel mossa le. A 

radiátorok mögötti szennyeződést eltávolítja. 

 

3. Egyes helyiségekhez kapcsolódó takarítási feladatok: 

 

 A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) és a hozzájuk tartozó folyosók 

tisztántartása kiemelt napi feladat, melyet naponta többször is el kell végezni. 

 A mellékhelyiségeket naponta többször is tisztítószeres vízzel mossa fel. 

 A mosdók tisztaságát figyelemmel kíséri, naponta legalább egy alkalommal 

vegyszeresen tisztítja. 

 Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról. 

 A mellékhelyiségek ajtóinak takarításáról a szennyezettség mértékéhez igazodva, de 

legalább hetente gondoskodik. 

 A folyosókat, zsibongót naponta többször is tisztítószeres vízzel felmossa. 

 

4. Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok: 

 

 Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégezi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását. Ezen feladatokat, az intézményvezető külön 

utasítása nélkül, ellátja. 

 A rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti 

visszaállításában. 

 Évente (nyári szünetben) általános nagytakarítást kell végezni: 

 radiátorok és csövek takarítása, 

 világító testek portalanítása, 

 az ablakok, ablakkeretek tisztítása, 

 a sötétítő függöny tisztítása (30°C-os vízben, enyhe mosóporral), 

fényfüggönyök asztalterítők, faliszőnyegek tisztítása, 

 a székek súrolása,  

 bútorok lemosása, 

 szőnyeg- és (tantermi, iroda) kárpittisztítás,  

 padló súrolása, fényezése, 

 virágok zuhanyoztatása, átültetése. 
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III. Egyéb feladatok 

 

 Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 

 Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet 

köteles közvetlen felettesének jelenteni.  

 Köteles tájékoztatni közvetlen felettesét arról, ha munkaterületén karbantartást 

igénylő állapotot észlel. 

 Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa 

be a vagyonvédelmi előírásokat, valamint gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó 

helyiség zárásáról.  

 Felújítási, karbantartási munkák befejezése utáni takarítást is köteles elvégezni. 

 Munkájának elvégzéséhez rendelkezésére bocsátott tisztítószert, fertőtlenítőszert, 

felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist a takarékosság figyelembe vételével 

használja fel. 

 Elvégzi mindazokat a munkakörén kívül eső, eseti feladatokat, amellyel az 

intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

 

IV. Különleges felelőssége 

  

 Felelős  

 a számára kiadott eszközök, vegyszerek, tisztítószerek biztonságos, munkavédelmi 

szabályoknak megfelelő tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre, 

tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek, 

 a rendelkezésére bocsájtott takarítóeszközök és tisztítószerek gazdaságos 

használatáért, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik, 

 az elektromos árammal való takarékosságáért, 

 a balesetmentes munkavégzésért,  

 a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok), 

 az intézmény vagyontárgyainak védelméért, 

 a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök 

sértetlenségéért. 

 

Jogkör, hatáskör 

 
 Hatásköre kiterjed a munkaköri leírásban foglaltakra. 

 
 

A teljesítményértékelés módszere 

 
- pontos, precíz munkavégzés  

- munkaidő kitöltése  

- határidők betartása 

- szakmai felkészültség 

- a dolgozó mobilizálhatósága 

- munkájának eredményessége 
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Munkakör: Portás 
 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

 A portás feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű segítése, 

a tevékenységi körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.  

 Köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni.  

 Köteles az intézmény munkaidő alatt történő elhagyását felettes vezetőjével egyezteti.  

 A munkaidejéről és a kivett szabadságról jelenléti ívet köteles vezetni. 

 Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi. 

 Munkaideje alatt a portaszolgálati helyét csak indokolt esetben hagyja el, de 

gondoskodnia kell ez idő alatt a portai ügyeletről. 

 A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a portás 

 részben önálló munkával látja el, 

 részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-megelőzés 

szempontjait figyelembe véve végzi. 

 Törekednie kell - feladatai végrehajtása során - a színvonalas munkavégzésre, s mindent 

meg kell tennie az eredményes munka végzésére.  

 Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény más 

dolgozóival. 

 Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 

 Magatartása udvarias, előzékeny, de a rendet következetesen megkövetelő kell legyen.  

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 

meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa. 

 

1. Napi feladatok 

 

 Elsődleges feladata, hogy biztosítsa az intézményben folyó oktató-nevelő munka 

zavartalanságát. Ennek érdekében: 

 Az iskolába érkező külső személyeket, szülőket, gyerekeket útbaigazítja. 

 Gondoskodik arról, hogy az intézmény épületében, az iskola területén illetéktelenek 

ne tartózkodjanak.  

 Fellép az illetéktelen betolakodók ellen, ha intézkedése eredménytelen, 

haladéktalanul jelenti felettesének. 

 Rongálás, károkozás esetében azonnal eljár vagy intézkedést kezdeményez 

annak megszüntetésére illetve a károkozó felderítésével kapcsolatban.  

 Ügyel arra, hogy a tanulók az intézményt csak írásbeli engedély alapján hagyhatják 

el a tanítási idő alatt. 

 A hittanórákra távozó tanulókat csoportban engedi kilépni az iskola épületéből, 

felügyeli a csoportok biztonságos átkelését az úttesten.  
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 Gondoskodik az iskolai csengő pontos működéséről, meghibásodása esetén kézi 

csengetést végez. 

 A talált tárgyakat megőrzi, s a jogos tulajdonosnak azokat visszaadja. Az egyhónapos 

őrzési idő leteltével felettese utasítása szerint jár el. 

 A tűzvédelmi szabályok betartására felhívja a figyelmet.  

 

 

2. Alkalmanként jelentkező feladatok 

 

 Iskolai rendezvények alkalmával utasításra rendkívüli portaszolgálatot tart. 

 Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan besegít munkáltatói utasítás szerint az 

előkészületi munkálatokba és a lebonyolításába.  

 A rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti 

visszaállításában. 

 Tanítási szünetekben részt vesz a takarítási feladatokban, tantermek berendezésében.   

 Utasításra részt vesz a napi tízórai étkeztetésben. 

 Utasításra hivatalsegédi feladatot is ellát. 

 

 

3. Egyes helyiségekhez, területekhez kapcsolódó feladatok 

 

 Munkaterületének - zsibongó, illetve az intézmény főbejárata - rendezettségéről, 

ápoltságáról gondoskodik, így: 

 a zsibogóban lévő növényeket gondozza,  

 a kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról gondoskodik, 

 az intézmény főbejáratának síkosság mentesítéséről, hó eltakarításáról 

gondoskodik. 

 

 

III. Egyéb feladatok 

 

 Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be 

a vagyonvédelmi előírásokat. 

 Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet 

köteles közvetlen felettesének jelenteni 

 Baleset-, tűzveszély esetében azonnal intézkedik vagy intézkedést kezdeményez. 
 Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti 

feladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető megbízza.  
 

 

IV. Különleges felelőssége 

  

 Felelős 

 a balesetmentes munkavégzésért,  

 az elektromos árammal való takarékosságáért, 

 az intézményi vagyon védelméért, 

 a rábízott anyagok, berendezések, felszerelések takarékos és rendeltetésszerű 

használatáért, 
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 a tantermekben és egyéb helyiségekben tartott tanári és tanulói eszközök 

sértetlenségéért, 

 a szóban elhangzott utasítások, írásban rögzített szabályzatok betartásáért. 

 

 Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, a titoktartásra vonatkozó 

rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének felhatalmazása alapján, az iratkezelési 

és adatvédelmi szabályzat keretei között továbbíthatja az intézménnyel kapcsolatos 

adatokat, információkat.  

 

Jogkör, hatáskör 

 
 Hatásköre kiterjed a munkaköri leírásban foglaltakra. 

 
 

A teljesítményértékelés módszere 

 
 pontos, precíz munkavégzés  

 munkaidő kitöltése  

 határidők betartása 

 szakmai felkészültség 

 a dolgozó mobilizálhatósága 

 munkájának eredményessége 
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Munkakör: Karbantartó 
 

Szakmai feladatok 

 

I. Általános szakmai feladatok 

 

 A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű 

segítése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.  

 Köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni.  

 A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a karbantartó 

o részben önálló munkával látja el, 

o részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-megelőzés 

szempontjait figyelembe véve végzi. 

 Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, 

anyag, valamint szakismeret igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a 

karbantartási feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról. 

 Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a hibát elhárítani, a karbantartást elvégezni 

nem tudja, értesítenie kell az intézményvezetőt.  

 Törekednie kell  - feladatai végrehajtása során - a színvonalas munkavégzésre, s 

mindent meg kell tennie az eredményes munka végzésére.  

 Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény más 

dolgozóival. 

 Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 

 Ellátja a karbantartói, fűtői, gondnoki feladatokat. 

 Utasításra részt vesz a napi tízórai étkeztetésben. 

 Utasításra hivatalsegédi feladatot is ellát. 

 

II. Részletes szakmai feladatok 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt 

meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa. 

 

1. Napi feladatok 

 

Karbantartási feladatok 

 A tanítás megkezdése előtt a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve 

eszközök állapotát karbantartási, hibaelhárítási szempont szerinti ellenőrzi. 

 Naponta ellenőrzi, hogy szükség van-e valahol az izzók, neoncsövek cseréjére. 

 Baleset-megelőzési szempontból ellenőrzi a konnektorok, kapcsolók állapotát. 

 Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát nem 

igénylő hibákat.  

 Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a gyermek/tanulóbalesetek elkerülése 

érdekében, s a felfedezett veszélyeztető hely, állapot megszüntetése karbantartási, 

javítási feladatok elvégzésével. 

 Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek 

ellátáshoz használt eszközök rendszeres karbantartása. 

 Fűtési szezonban naponta ellenőrzi a kazán állapotát. 
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Gondnoki feladatok 

 Az iskola épületének kinyitása a tanulóknak.  

 Az épület oldalbejáratainak, szintek közötti átjárók, kapu nyitása, zárása.  

 

Fűtői feladatok 
 Fűtési szezonban a kazánok üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági 

berendezések folyamatos ellenőrzése.  

 A létesítményben előírt hőmérséklet biztosítása folyamatosan, egyenletesen – 

figyelembe véve a környezeti hőmérsékletváltozásokat.  

 

2. Időszakonként jelentkező karbantartási feladatok 

 

 Az ablakok, ajtók zárainak állapotától függően ellátja a karbantartási feladatokat, de 

legalább kéthavonta ellenőrzi azok nyithatóságát, zárhatóságát. Szükség szerint el- 

végzi a zárak olajozási, kenési feladatait.  

 Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után 

gondoskodik a fűtőtestek ellenőrzéséről, légtelenítéséről.  

 Az épület eresz és csatornarendszerét szükség szerint tisztítja, a kisebb javításokat 

elvégzi.  

 

3. Egyes helyiségekhez, területekhez kapcsolódó karbantartási feladatok 

 A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) karbantartási feladatait a víz és 

szennyvízvezetékek, valamint a csapok állapotának ellenőrzésével látja el. 

 Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről, ápoltságáról 

gondoskodik, így: 

 a parkosított területet gondozza (szükség szerint füvet nyír, gereblyéz, metsz, 

gallyaz, pótolja az elpusztult növényeket, locsolja a zöld területet), 

 az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról 

gondoskodik, 

 lefesti a kültéri, ápolást igénylő tárgyakat (kerítést, korlátot stb.) 

 karbantartja a kerítést, kapukat. 

 Télen biztosítja a járófelületetek tisztántartását: 

 ellapátolja a havat, 

 gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről. 

 

4. Alkalmanként jelentkező karbantartási feladatok 

 

 Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan el végzi a rendezvényhez kapcsolódó 

teremrendezési és visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési 

feladatokat. (hangosítás, kivetítés-technika stb.), besegít munkáltatói utasítás szerint az 

előkészületi munkálatokba és a lebonyolításába.  

 Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt 

vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét, ellenőrzi, igazolja 

a munka elvégzését. 

 Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező 

hibaelhárítási feladatokban részt vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen 

tevékenységét, ellenőrzi, igazolja a munka elvégzését. 

 A felújítási munkákat figyelemmel kíséri, irányítja.  
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 Az idényjellegű munkát végző technikai foglalkoztatottak, illetve önkormányzat által 

kirendelt dolgozók munkáját irányítja, ellenőrzi, igazolja a munka elvégzését. 

 

III. Egyéb feladatok 

 

 Köteles előre jelezni a karbantartási feladataihoz szükséges eszköz, szerszám, üzem- és 

kenőanyag szükségletet. 

 Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában. 

 Feladata a titkárságon elhelyezett hibanapló folyamatos figyelemmel kísérése, a jelzett 

hibák javítása, kivéve az olyan hibákat, amely szakirányú végzettséget igényelnek.  

 Karbantartó műhely rendjéről gondoskodik.  

 Köteles a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen 

rögzíteni, az anyagfelhasználást is írja.  

 Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be 

a vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról 

gondoskodjon.  

 Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, 

szakképzettségének megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, 

illetve az általa kijelölt vezető megbízza.  
 

IV. Különleges felelőssége 

  

 Felelős 

 a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért.  

 az elektromos árammal való takarékosságáért, 

 a balesetmentes munkavégzésért,  

 a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok).  

 az intézményi vagyon védelméért, 

 a rábízott anyagok, berendezések, felszerelések takarékos és rendeltetésszerű 

használatáért.   

 A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik.  

 Rendelkezik az intézmény, a tornacsarnok és a kazánház kulcsával. 

 Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, a titoktartásra vonatkozó 

rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének fel- hatalmazása alapján, az 

iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az intézménnyel kapcsolatos 

adatokat, információkat.  

 

Jogkör, hatáskör 

 Hatásköre kiterjed a munkaköri leírásban foglaltakra. 

 

A teljesítményértékelés módszere 

 
 pontos, precíz munkavégzés  

 munkaidő kitöltése  

 határidők betartása 

 szakmai felkészültség 

 a dolgozó mobilizálhatósága 

 munkájának eredményessége 
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3. sz. melléklet Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

Az intézményben a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 

érdekében iskolai könyvtári egység működik. 

 

1) Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

 

 a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az 

állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatására,  

 legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

 tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva 

tartás biztosítása, 

 rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb 

dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges 

nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel 

 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a települési könyvtárakkal.  

 

 

2) Az iskolai könyvtári egység feladata: 

 

 Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, az iskola Szervezeti és 

működési szabályzatában és Pedagógiai programjában rögzített célok helyi 

megvalósítását. 

 Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz, 

önműveléshez szükséges ismerethordozókat. 

 Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz, biztosítja a nem kölcsönözhető 

dokumentumok helyben használatát. 

 Megalapozza a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra nevelését. 

 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja. 

 Állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az 

intézmény tanárainak, nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók 

javaslatait és igényeit. 

 Tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól, szolgáltatásairól. 

 Könyvtárhasználati foglalkozásokat tart. 

 Lehetőséget teremt a könyvtári állományra épülő szakórák megtartására. 
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 Tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára 

 Számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának 

biztosítása. 

 Tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, 

valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 

 A megvásárolt, megőrzésre átvett dokumentumokat bevételezi és leltárba veszi. 

 Az elavult, feleslegessé váló, fizikailag használhatatlanná vált, vagy az olvasók 

által elvesztett könyveket állományából kivonja és az ezzel kapcsolatos 

adminisztrációt elvégzi. 

 

 

3) Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

  

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. 

 

a) Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár : 

 közreműködik a tankönyvrendelés előkészítésében, 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 

tanulók számának változását, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek 

számának alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek 

pótlását célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket, 

 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben 

jelentkező, tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező 

hiány pótlására. 

 

b) Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 

tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, 

majd kikölcsönzi a tanulóknak.  

  

c) Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit 

nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.  

 

4) A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

 

a) A könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum 

vehető fel. A könyvtár gyűjtőköri szabályzatát a Könyvtári SZMSZ 1. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

b) Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 
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 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári 

nyilvántartásba kell venni 

 a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell 

vezetni 

 az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett 

tankönyveket szintén nyilvántartásba kell venni. A tankönyveket külön 

gyűjteményként kell kezelni, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a Könyvtári SZMSZ 5. sz. mellékleteként 

kiadott tankönyvtári szabályzat tartalmazza. 

 

5) A könyvtár használóinak köre 

  

Az intézmény iskolai könyvtárát az intézmény tanulói és alkalmazottai használhatják. 

A könyvtárhasználat szabályait a Könyvtári SZMSZ 2. sz. mellékleteként kiadott 

könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza. 

 

6) A tanári kézikönyvtár  

 

Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, amelynek anyagai a tanári 

könyvtárban vannak elhelyezve; s a vele kapcsolatos kölcsönzési és egyéb feladatokat 

szintén az iskolai könyvtáros tanár látja el. 
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Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata  

„Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az 

információkat és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség 

van. Az iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók 

használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a 

könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel.”  16/1998. (IV.8) MKM 

rendelet. 

 

1) A könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:   

 

Könyvtárunk fő gyűjtőkörébe azok a dokumentumok tartoznak, amelyek fontos szerepet 

töltenek be az oktatás, nevelés, képzés folyamatában, valamint amelyek segítik a 

könyvtári tájékoztató munkát. 

 

Mellék gyűjtőkörként valamennyi műveltségi terület alapdokumentumaiból 

szerzeményezünk erősen válogatva, az olvasók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével. Ezek a tananyagon túli tájékozódást szolgálják, továbbá az egyéni 

művelődési, szórakozási igényeket elégítik ki. 

 

2) Az állománybővítés fő szempontjai:   

 

Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, 

egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a 

rendszeres, átgondolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre. 

 

 

3) Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők 
 

 Az intézménybe járó 1-8. osztályos tanulókat, az itt tanító pedagógusokat szolgáljuk ki 

a könyvtár állományával. E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár 

szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait. 

 

 Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program megvalósításának. 

Állományával segíti a diákok és a pedagógusok felkészülését tanóráikra, biztosítja a 

szükséges dokumentumok, pl. verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényhatározók, 

atlaszok stb. használatát is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével 

a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi követelményeiben szereplő könyvtári órák 

megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok, 

valamint a katalógus és a könyvtár mint rendszer használatát a diákok elsajátíthassák.  
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4) A gyűjtés szintje és mélysége: 

 

a) Kézikönyvtári állomány 

 

A kézikönyvtárba a következő dokumentumok kerülnek: 

o általános és szaklexikonok (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra), 

o általános és szakenciklopédiák (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra), 

o egynyelvű szótárak (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra), 

o két- és többnyelvű szótárak (az oktatott nyelvnek megfelelően, igény szerint), 

o fogalomgyűjtemények, 

o adattárak, 

o kézikönyvek, összefoglalók, 

o albumok, 

o atlaszok, 

o térképek. 

 

Dokumentumonként 1-1 példányt szerzünk be, kivételt képeznek azok a kiadványok (főleg 

nyelvészeti szótárak, szabályzatok), melyeket tanórákon rendszeresen használunk. 

 

Az elavult dokumentumokat lehetőség szerint korszerű információhordozókra cseréljük. 

 

b) Ismeretközlő irodalom 

 

Ide tartoznak: 

o a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét, vagy azok 

részterületeit bemutató könyvek, 

o a tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást nyújtó 

irodalom, 

o helyismereti, helytörténeti jellegű ismeretközlő irodalom (a lehetőségekhez mérten 

törekedve a teljességre), 

o a gyermekek szabadidős tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterjesztő művek, 

o népszerű, tananyaghoz kapcsolódó ismeretterjesztő sorozatok. 

 

A gyűjtendő dokumentumokból általában 1-1 példány kerül megvásárlásra. 

 

c) Szépirodalom 

 

Gyűjtendő dokumentumok: 

o a pedagógiai programban szereplő kötelező és ajánlott olvasmányok (a teljességre 

törekedve), 

o a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei és 

gyűjteményes munkái, 

o rangos irodalmi díjakkal, kitüntetésekkel elismert művek (lehetőség szerint), 

o magas művészi értéket képviselő kortárs gyermekirodalom (erősen válogatva), 

o a magyar és a külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló gyűjteményes 

kötetek, 

o ünnepekhez kapcsolódó antológiák, 

o gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, 

o regényes életrajzok, történelmi regények. 
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A kiadványokból 1-2 példányt szerzünk be - kivételt képeznek az ajánlott és kötelező 

olvasmányok, melyekből 5-20 példányt kínálunk olvasóinknak. 

 

 

d) Pedagógiai szakirodalom 

 

o Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák. 

o Fogalomgyűjtemények, szótárak. 

o Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók. 

o A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok 

megvalósításához szükséges szakirodalom. 

o A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma. 

o A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei. 

o A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom. 

o Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények. 

o Oktatási intézmények tájékoztatói. 

o Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok. 

 

A pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához 

szükséges szakirodalmat a lehetőségekhez mérten válogatva  gyűjtjük. A példányszám 

alapvetően 1-1, azonban jól hasznosítható gyakorlati kézikönyvekből több példány 

beszerzése indokolt. 

 

 

e) Könyvtári szakirodalom 

 

Válogatva gyűjtendőek a következők: 

o A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák. 

o Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, folyóiratok. 

 

 

f) Tankönyvek 

 

o Azok a tankönyvek, amelyekből az adott tanévben iskolánkban tanítás folyik 

(minden évfolyamon) lehetőséget biztosítva arra, hogy ha új gyerek érkezik az 

iskolába, zökkenőmentesen be tudjon kapcsolódni a tanulás folyamatába;  

o napköziben, tanulószobán ne okozzon gondot, ha aznap nem használták a 

tankönyvet, de a tanulónak feladata van belőle, 

o egy példány a tanár rendelkezésére áll, 

o tartós tankönyvek (főleg felső tagozaton használatos, munkatankönyvnek nem 

minősülő, több évig használható, évente újrakölcsönözhető kiadványok), 

o szöveggyűjtemények az irodalom tanításához, 

o példatárak, 

o atlaszok, 

o olyan tankönyvek, amelyekből nem tanítunk ugyan, de tájékozódásra alkalmasak 

(általában ajándékba kapjuk a kiadóktól). 
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5) A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint: 

a) Írásos nyomtatott dokumentumok 

o könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv 

o periodikumok: folyóiratok 

o térképek, atlaszok 

 

b) Audiovizuális ismerethordozók 

o képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta) 

o hangzó dokumentumok (CD,) 

 

c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók:  

CD-ROM, multimédiás CD-k  

 

d) Egyéb dokumentumok: 

o pedagógiai program 

o SZMSZ 

o Házirend 

 

6) Gyűjteményszervezés 

 

A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét, 

használhatóságát. 

 

1) Gyarapítás 

 

A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. 

Ajándékozáskor csak a gyűjtőkörbe tartozó könyvet lehet elfogadni és állományba 

venni. 

 

2) A dokumentumok állományba vétele 

 

A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. 

 

3) Állományapasztás 

 

 Az állományapasztás okai lehetnek: 

o elavulás (a különböző szakterületek könyveit a témában kompetens kolléga 

véleményének figyelembevételével vonjuk ki az állományból), 

o elhasználódás (a házilag javítható könyveket a gyerekek segítségével 

folyamatosan ragasztjuk, az értékes, nehezen pótolható könyveket köttetésre 

készítjük elő, a többi selejtezésre kerül), 

o hiány (a kölcsönzés közben elveszett könyvek, a leltárkor hiányként jelentkező 

dokumentumok). 

 

4) A törlés folyamata 

 

A törlésre szánt könyvekről a könyvtáros javaslata alapján jegyzőkönyv készül, a törlést 

az intézmény-vezető engedélyezi. 
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3. sz. melléklet Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 

Könyvtárhasználati szabályzat 
 

1) A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

    

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója 

igénybe veheti.  

 

Beiratkozás: A könyvtári tagság a tanulói jogviszony, illetve munkaviszony létesítése utáni 

első könyvtári látogatás alkalmával jön létre, és annak megszűnésekor a tagság is 

megszűnik. 

 

A könyvtár a beiratkozáskor a következő adatokat kéri: 

 

o név (születési név),  

o születési hely és idő,  

o anyja neve,  

o állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,  

o diákigazolvány vagy személyi igazolvány vagy útlevél száma, 

o a tanuló osztálya. 

 

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az 

intézménynek.  

 

Az iskolából távozó, illetőleg a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a 

kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat 

vissza kell szolgáltatni. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az 

igazgató tájékoztatja a könyvtáros tanárt.  

A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk 

kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. Az iskolából 

való végleges távozáskor a könyvtáros igazolja, hogy az olvasónak könyvtári tartozása 

nincs. 

 

 

2) A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

  

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.  

 

3) A könyvtár szolgáltatásai a következők 

 

a) szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése 

(az utóbbiak korlátozott számban), 

b) tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő 

segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) 

kölcsönzése, 
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c) információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

d) lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok 

olvasótermi használata, 

e) tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról, 

f) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítás, 

g) könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartás, 

h) tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról. 

 

4) A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

 

A nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez, tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásaihoz, azzal a kitétellel, hogy minden tanítási napon biztosítani kell a könyvtár 

használatának lehetőségét. A kölcsönzési időről a tanulók a könyvtár bejáratánál 

kifüggesztett nyitvatartási rend alapján tájékozódhatnak. 

 

5) A könyvtári viselkedés szabályai 

A könyvtár az elmélyült, csendes kutatómunka helye. Ez mindenkitől megfelelő 

magatartást követel. Az iskolai könyvtárban olvasók kizárólag a könyvtáros 

jelenlétében tartózkodhatnak. 

A könyvtárban folyó munkához szükséges a csend megtartása. A kabátokat és táskákat 

nem szabad a polcok közé vinni.  

 

6) A könyvtárhasználat szabályai 

a) Minden beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre, a könyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételére. 

b) A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a 

dokumentumok: 

 kölcsönözhetők 

 csak helyben használhatók. 

c) Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 könyvet kölcsönözhet (a kölcsönzési szám 

indokolt esetben változtatható) 

d) A kölcsönözhető kategóriájú dokumentumok időtartama tanulók esetén két hét 

(tankönyvek kölcsönzésénél tanév vége). 

e) Hosszabbítás két alkalommal lehetséges, a hosszabbítás időtartama 2 hét. 

f) A könyvtárral szemben fennálló késedelem, tartozás ideje alatt a könyvtári szol-

gáltatások nem vehetők igénybe. 

g) Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az 

időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. 

h) A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az 

engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött 

könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. 

i) A kézikönyvtár könyveit, a folyóiratokat és a CD-ROM-okat csak helyben lehet 

használni. 
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j)     A felnőttek annyi időre visznek ki könyvet, ameddig a munkájukhoz szükséges, 

ill. más nem támaszt igényt a könyv iránt. Tankönyvek, tanulói segédletek egy 

tanévre kölcsönözhetőek.  

k) Az iskolai könyvtár úgynevezett letéti állományt helyez el az oktató nevelőmunka 

segítése érdekében az alábbi helyeken: 

 szaktantermek 

 tanári szoba 

j) A kihelyezett dokumentumokért az oktatók anyagi felelősséggel tartoznak. 

k) A tanórák és egyéb csoportos foglalkozások ideje alatt a kölcsönzés szünetel 

l) A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási 

ideje alatt szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek 

használata tilos. A tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges 

hiányosságainak azonnali bejelentéséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a 

számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos állapotban találta, akkor a hiba, 

hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményének kell tekinteni.  

 

A tanári kézikönyvtár  

 

Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, amelynek anyagai egy erre a 

célra kijelölt szekrényben vannak elhelyezve; s a vele kapcsolatos kölcsönzési és egyéb 

feladatokat szintén az iskolai könyvtáros tanár látja el. 

 

7) A könyvtárhasználat módjai  

  

a) helyben használat, 

b) kölcsönzés, 

c) könyvtárközi kölcsönzés,  

d) csoportos használat 

 

a) Helyben használat 

 

      Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

 

o a kézikönyvtári állományrész, 

o a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus 

dokumentumok, muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok) 

 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

  

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 

 

o az információk közötti eligazodásban, 

o az információk kezelésében, 

o a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

o a technikai eszközök használatában. 
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b) Kölcsönzés 

 

 A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad 

kivinni. 

 

 Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való 

rögzítéssel szabad. 

 

 A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető 

két hét időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – 

alkalommal meghosszabbítható újabb két hétre. A több példányos kötelező és 

ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség esetén 

négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 

 

 A könyvtárral szemben fennálló késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés 

nem vehető igénybe. 

 

 Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének 

időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári 

dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.  

 

 A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges 

mennyiségű dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig 

használhatják. 

 

 Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett 

tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat jelen Könyvtári SzMSz 5. sz. 

melléklete tartalmazza.  

 

 Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált 

dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár 

számára szükséges más művel pótolni. 

 

 

c) Könyvtárközi kölcsönzés  

 

 A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból 

meghozatjuk. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató 

intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. 

Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, más esetben 

a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség. 

A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, 

illetve nyilatkoznia kell a térítési díj vállalásáról. 

 

d) Csoportos használat 

 

 Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az 

osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő 

szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak. 
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 A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva 

tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. 

 A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 

 A tanórák és egyéb csoportos foglalkozások ideje alatt a kölcsönzés szünetel. 

 

e) A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

 

 információszolgáltatás a tanítás-tanulás folyamatában felmerülő problémák 

megoldásához, 

 tankönyvek tanulói használatának biztosítása (egy-egy gyermek számára 

tankönyvcsomag, illetve tanulócsoportok számára egy-egy tantárgyhoz 

tankönyv, vagy segédkönyv), 

  letétek telepítése (igazgatói iroda, nyelvi, történelem, kémia, fizika, ének-zene, 

magyar szaktantermek), 

 ajánló bibliográfiák készítése, 

 számítógép-, internet-használat. 
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Katalógusszerkesztési szabályzat 

 
1) A könyvtári állomány feltárása 

 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. 

A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és 

tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

o raktári jelzet 

o bibliográfiai és besorolási adatokat 

o ETO szakjelzeteket 

o tárgyszavakat 

 

2) A dokumentum leírás szabályai 

 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait 

(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás 

forrása minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár 

az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt 

adatokra ugyanazok szabályok érvényesek. 

 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

 

o főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

o szerzőségi közlés 

o kiadás sorszáma, minősége 

o megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

o oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

o sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 

o megjegyzések 

o kötés: ár 

o ISBN szám 

 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

o a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe) 

o cím szerinti melléktétel 

o közreműködői melléktétel 

o tárgyi melléktétel 
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3. sz. melléklet Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 

3. sz. melléklet Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 

Tankönyvtári  szabályzat 
 

1) Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről: 

o A tankönyvé, a pedagógus kézikönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI 

rendelet, 

o A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény,  

o 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint   az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

 

1)2) Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan 

felülvizsgál és frissít. A jegyzék elérhető a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) 

Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen. 

 

2)3) A tankönyvek nyilvántartása 

 Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett 

tankönyveket szintén nyilvántartásba kell venni. 

 Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az 

ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket. 

 A könyvtár bélyegzője szerepel a könyv előzéklapján, benne a könyv leltári 

száma. 

 A tankönyvek külön gyűjteményt képeznek, külön polcokon kerülnek 

elhelyezésre. 

 Évente leltárlista készül: 

 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember) 

 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-

október) 

 összesített listát a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 

15-ig) 

 a selejtezendő tankönyvekről (október-november) 

 a könyvtárban található a kötelező és ajánlott olvasmányokról 

 

3)4) Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének: 

 

 Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 

tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, 

majd kikölcsönzi a tanulóknak.  

 Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába 

felvett tankönyveket kapják meg használatra.  

http://www.tankonyv.info.hu/
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 Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok 

alapján használják.  

 Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek 

arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat 

tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet 

a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden 

kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba.  

 Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a 

huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott 

és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és 

tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

 

4)5) A kölcsönzés rendje  

 

Tanulói kölcsönzések:  

 Az iskolai könyvtár állományában meglévő tankönyveket a tanulók egy 

tanévre kölcsönözhetik. 

 A kölcsönzéskor nyilatkozat aláírásával igazolják a könyvek átvételét, illetve 

elfogadják a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozó szabályokat. 

 A tankönyvek kölcsönzése nem befolyásolja a könyvtárból kikölcsönözhető 

könyvek számát. 

 A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév 

elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

 A tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó 

kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, 

munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 A selejtezést törlési jegyzék készítésével végezzük. 

 

Nevelői kölcsönzések: 

 A nevelők a munkájukhoz szükséges tankönyveket, munkafüzeteket, 

tanmeneteket, témazárókat stb.) egy tanévre kölcsönözhetik az iskola 

könyvtárából. 

 A kiadóktól ingyen kapott dokumentumokat nem leltározzuk be, de az iskola 

pecsétjét beütjük. Csak ezután lehet kölcsönözni a példányokat.  

 Tanév végén a nevelők minden kikölcsönzött könyvet visszaadnak a 

könyvtárba. Kivétel, ha a nevelő több évig ugyanazt a tárgyat és évfolyamot 

tanítja.  

 

5)6) Kártérítés 

 

 A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, 

oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és 

rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa 

használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az 
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elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

o az első év végére legfeljebb 25 %-os 

o a második év végére legfeljebb 50 %-os 

o a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

o a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 

 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. 

  

Módjai:  

 ugyanolyan könyv beszerzése, 

 anyagi kártérítés az igazgató írásos határozata alapján. 

 

 Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél 

indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes 

vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a 

tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a 

kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a 

szülő által benyújtott kérelem elbírálása az intézmény-vezető hatásköre. 

  

 A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és 

segédkönyvek (kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) 

beszerzésére fordítható. 
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A második ciklusú pályázat nélküli 

vezetői megbízás nevelőtestületi 

véleményezésének eljárásrendje 
4. sz. melléklet 

 

4. sz. melléklet A második ciklusú pályázat nélküli vezetői megbízás 

nevelőtestületi véleményezésének eljárásrendje 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése értelmében 

az intézményvezető kiválasztása – ha a törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános 

pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt 

megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az 

intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása 

kötelező. 

2. A fenntartó az írásos kezdeményezés átadását követően a nevelőtestület 

részére  legalább 15 napot biztosít a nevelőtestületi nyilatkozat kialakítására. 

3. A véleményezés nevelőtestületi értekezlet keretében történik, amelyre meghívást kap a 

Tankerületi Központ Igazgatója, akit megbízott munkatársa(i) is képviselhet(nek). 

4. A nevelőtestület tagjai az Nkt. alapján a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, 

valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelést-oktatást segítő alkalmazottak. 

5. A nevelőtestületi véleményezés előkészítésére és lebonyolítására a nevelőtestület 

tagjaiból álló háromfős előkészítő bizottságot kell választani, mely bizottságot a 

nevelőtestület a szavazatszámlálási feladatok elvégzésével is megbíz. A bizottság tagja 

az intézményvezető nem lehet. 

Az előkészítő bizottság feladata: 

 Az intézményvezetővel együttműködve megállapítja az intézményi ülés 

időpontját és helyszínét. 

 Kiértesíti a tartósan távol lévő, véleményezésre jogosult alkalmazottakat a 

véleményezési értekezlet időpontjáról és helyszínéről. 

 Összeállítja a nevelőtestület névsorát, a szavazati joggal rendelkezők listáját. 

 Előkészíti az értekezleti jelenléti ívet, valamint a szavazó jelenléti ívet, amelyen a 

munkakör is feltüntetésre kerül. 

6. Az előkészítő bizottság a tagjai közül 1 fő elnököt választ.  

7. A véleményező értekezlet vezetésére a nevelőtestület tagjai közül 1 fő levezetőt választ, 

ennek hiányában a véleményező nevelőtestületi értekezlet levezetését az előkészítő 

bizottság elnöke végzi.  A véleményező értekezletet az intézményvezető nem vezetheti. 

8. A véleménynyilvánító szavazást megelőzően a munkaközösségek előzetes írásos 

véleményt alakíthatnak ki, a munkaközösségek által kialakított véleményt az 

értekezleten a munkaközösség-vezetők ismertetik. 

9. Az intézményvezető maximum 5 percben hozzászólhat az értekezlet témájához.  

10. A nevelőtestület tagjai maximum 1 percben hozzászólhatnak a témához, illetve kérdést 

intézhetnek az intézményvezetőhöz. 

11. A vélemény kialakítása szavazással történik. Nyílt szavazásra akkor kerül sor, ha azzal 

a nevelőtestület valamennyi tagja egyetért, egyéb esetben a nevelőtestület titkos 

szavazással dönt. 
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A második ciklusú pályázat nélküli 

vezetői megbízás nevelőtestületi 

véleményezésének eljárásrendje 
4. sz. melléklet 

12. A szavazásnak arról kell döntenie, hogy „a szavazásra jogosult támogatja azt, hogy az 

intézményvezető pályázati eljárás nélkül a második vezetői ciklusára megbízást 

kaphasson”. 

 

13. A szavazólap formája 

 

 

SZAVAZÓLAP 

Érvényesen szavazni csak egy lehetőségre lehet! 

Érvényesen szavazni a lehetőség előtt lévő négyzetbe tollal írt „x” jellel lehet. 

 

.............................................. intézményvezető pályázati eljárás nélküli, 

második vezetői ciklusára szóló megbízását támogatom. 

 

.............................................. intézményvezető pályázati eljárás nélküli, 

második vezetői ciklusára szóló megbízását nem támogatom. 

 

 

14. Az intézményvezető pályázati eljárás nélküli újbóli megbízásához a nevelőtestület 

kétharmadának támogatása szükséges, ami azt jelenti, hogy a szavazati arány az 

állománytábla alapján szavazásra jogosultak összes létszáma alapján kerül 

megállapításra.  

15. Az intézményvezető a saját személyét illetően nem szavazhat. 

16. A szavazatszámláló bizottság feladata az eredmény pontos összeszámlálása: 

 a szavazásra jogosultak számának megállapítása, 

 az összes szavazatot leadó pedagógus számának megállapítása, 

 a támogató „Igen” szavazatok és a nem támogató „Nem” szavazatok számának 

megállapítása. 

16. Az értekezletről jegyzőkönyv készül, melynek melléklete az értekezleti jelenléti ív, a 

szavazás eredménye alapján a nevelőtestület írásos nyilatkozata, valamin a szavazó 

jelenléti ív, amelyen a munkakör is feltüntetésre kerül. 

 

 


