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1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 
1.1.  A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 
 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a 
működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, 
tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony 
kapcsolati rendszerét tartalmazza. 
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 
 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

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

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
  17/2014.(III.12.) EMMI-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, tanulói 

tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 
 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
   277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről  

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről 

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  
 

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

 
A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti felépítésére és 
működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a 
nevelőtestület 2021. június 28. napján fogadta el. 

 
A szervezeti és működési szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban meghatározottak 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

3 
 

szerint véleményezte: 
 az iskolai diákönkormányzat, 
 az iskolai szülői szervezet 
 az intézményi tanács 

 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más 
érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában munkaidőben, továbbá az intézmény 
honlapján.  
 
1.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, intézményvezetői 
utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező 
érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó egyetértésével lép hatályba, és 
határozatlan időre szól.  

 
1.4. Az iskola nyilvános dokumentumai 
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 
alapdokumentumok határozzák meg: 
 

 A Debreceni Tankerületi Központ által kiadott szakmai 
alapdokumentum  

 a szervezeti és működési szabályzat 
 a pedagógiai program 
 a házirend 

 
Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 
dokumentumok: 

- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 
- egyéb belső szabályzatok. 

 
1.4.1. Szakmai alapdokumentum 

A  szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, megjelenése 
biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény szakmai 
alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 
 
  1.4.2. Szervezeti és Működési Szabályzat 

A Szervezeti és Működési Szabályzata az intézmény működésére, külső és belső kapcsolataira 
vonatkozó intézményi rendelkezéseket határozza meg, hatálya kiterjed az intézménnyel 
jogviszonyban álló dolgozókra, tanulókra, az intézmény területén tartózkodó személyekre a 
vonatkozó pontok tekintetében.  Az SZMSZ az intézményvezetőnél és a honlapon kerül 
elhelyezésre.  
 

1.4.3. A pedagógiai program 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  
Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 
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 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és 
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított 
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 
biztosításának kötelezettségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 
– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 
értékelésének, minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatokat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 
osztályfőnök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 
rendjét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 
rendjét, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 
A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az  intézményvezető hagyja jóvá, 
de fenntartó egyetértése szükséges, ha többletkötelezettség hárul rájuk. Az iskola 
pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezetői irodában, továbbá olvasható az 
intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a 
pedagógiai programmal kapcsolatban. 

1.4.4. Házirend 

A házirendet minden iskolánkba beiratkozott tanuló írásban megkapja beiratkozása 
alkalmával. Megtalálható az intézményi honlapon. A házirend legfontosabb –változott- 
pontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői értekezleten, osztályfőnöki órán. 

 
1.4.5.  Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programja alapján az előző tanévben elért 
eredmények tekintetében határozza meg fő pedagógiai feladatainkat. Tartalmazza a nevelési 
célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  
 
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be 
kell szerezni az intézményi tanács, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A 
munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll.  
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1.5. Tájékoztatás az intézmény nyilvános dokumentumairól: 
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az intézményvezetői irodában szabadon 
megtekinthetők, illetve megtalálhatók az iskola honlapján www.venkerti.hu.; valamint a 
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso honlapon. A fenti dokumentumok 
tartalmáról – munkaidőben – az intézményvezető vagy a művészeti iskolai intézményegység-
vezető, az intézményvezető helyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk 
és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 
 
 

2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA  
Az intézmény neve: Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Az intézmény székhelye, címe:4027 Debrecen Sinay Miklós utca 6. 
OM:031096 
Fenntartója: Debreceni Tankerületi Központ 
                    
 Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: 
852010  Alapfokú oktatás  
852020 Alapfokú művészetoktatás  
 
Az intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység, képviseletét teljes 
hatáskörben a fenntartó által megbízott intézményvezető látja el. Az intézmény vállalkozási 
feladatot nem végezhet. 
 
 A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat 
Debrecen Megyei Jogú Város  Önkormányzata gyakorolja. Debrecen Megyei Jogú  Város 
Önkormányzatával kötött megállapodás szerint az intézmény székhelyét képező épületet, a 
telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, 
taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta a 
Debreceni Tankerületi  Központ számára. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és 
készletek felett tulajdonosként a Debreceni Tankerületi  Központ igazgatója rendelkezik. 
 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az 
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, 
nem adhatja bérbe. Az intézmény intézményvezetője a rábízott vagyon felhasználásáról 
évente beszámolót ad a Fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az 
alaptevékenység sérelme nélkül a Fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb 
módon hasznosítani.  
 
Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása: 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a Debreceni Tankerületi  
Központ látja el. Az intézmény meghatározott összegű  költségvetéssel  rendelkezik.  
 
 
 
 
 
 

http://www.venkerti.hu/
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
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2.1. Az intézmény által használt Bélyegzők felirata és lenyomata, valamint használatuk 

szabályozása 

2.1.1. Az iskola bélyegzőinek lenyomata: 

 

 

 

 

 hosszú(fej) bélyegző: ........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 körbélyegző: ........................................................................................................................ 

 

 

 2.1.2. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 Beosztás szerint:   
Hosszú bélyegző:  
- a mindenkori intézményvezető  
- intézményvezető helyettesek 
- intézményegység-vezető 
- iskolatitkár 
 
Körbélyegző:       
- a mindenkori intézményvezető  
- intézményvezető helyettesek 
- intézményegység-vezető 
- iskolatitkár  
    (kizárólag a térítési díj, tandíj beszedésekor) 
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2.2. Az intézmény kiadmányozási joga, aláírási jogkör 
Az intézményvezető a kiadmányozási jogot a jogszabályokban, illetve a Debreceni 
Tankerületi  Központ SZMSZ-ében meghatározottak szerint gyakorolja, a jogszabályban 
meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja.  
Az intézményvezető számára  kiadmányozza: 

- a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézmény 
közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;  

- a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben 
helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló 
munkáltatói intézkedést;  

- a  kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről 
szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat;  

- az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, 
megkereséseket, egyéb leveleket;  

- az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 
kiadmányozási jogát a tankerületi igazgató  a maga számára nem tartotta fenn;  

- a közbenső intézkedéseket;  
- a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó 

iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.  
Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés 
teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata tartalmazza.  
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 
érvényes.  
 
Az intézmény hivatalos iratainak (kiadmányainak) tartalmi és formai követelményei 

 A kiadmány fejléces papírra készül. 
 A kiadmány bal felső részén: 

 a kiadmány címzettje; 
 A kiadvány jobb felső részén: 

 az ügy iktatószáma 
 az ügy tárgya 
 ügyintéző megnevezése; 
 a hivatkozási szám vagy jelzés a mellékletek darabszáma. 

 A kiadmány szövegrésze (határozat esetén a rendelkező rész és az indoklás is). 
 Keltezés 
 Aláírás 
 Az aláíró neve, hivatali beosztása 
 Eredeti ügyiraton az intézmény körbélyegzőjének lenyomata. 

 
2.3. Az intézményi képviselet szabályai 
 
A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 
esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  
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Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek tekintetében 
saját döntése alapján rendelkezhet.  

Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos 
nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, 
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.  

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 
azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és 
működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő 
eljárásra feljogosítanak.  

 A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében: tanulói jogviszonnyal, az intézmény és 
más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, 
munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  

 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján. 
hivatalos ügyekben: települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, állami 
szervek, hatóságok és bíróság előtt az intézményfenntartó előtt  

             intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során: 
a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, 
a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az 
intézményi tanáccsal, más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az 
intézmény belső és külső partnereivel,az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, 
munkavállalói érdekképviseleti szervekkel  

 sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére 
kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból 
nyilvánosságra;  
 

Az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő 
információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.  
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak 
szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 
rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény intézményvezetője és valamelyik 
magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.  
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3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 
 
3.1. Az intézmény vezetője 
 
3.1.1.  A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat (kivéve: jogviszony létesítés, megszüntetés, fegyelmi eljárás megindítása, 
fegyelmi büntetés kiszabása), és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, 
élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt 
egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  A nevelési-oktatási intézmény vezetője 
felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének 
működtetéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 
a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, 
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási 
intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 
csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem 
biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral 
járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 
fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 
 
 
3.1.2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén az művészeti iskolai intézményegység-vezető 
teljes felelősséggel helyettesíti. 
Az intézményvezető és az művészeti iskolai intézményegység-vezető egyidejű akadályoztatása 
esetén az intézményvezető helyettesítését az írásban megbízott intézményvezető helyettes látja 
el. 
A hiányzó művészeti iskolai intézményegység-vezető helyettesítését az intézményvezető 
helyettesek látják el. 
A hiányzó intézményvezető helyettes helyettesítését a másik intézményvezető helyettes látja el. 
A művészeti iskolai intézményegység-vezető és az intézményvezető helyettesek hatásköre az 
intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok 
mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok 
végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben 
átruházhatja az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden 
esetben írásban történik, kivéve az művészeti iskolai intézményegység-vezető és 
intézményvezető helyettesek felhatalmazását.  
 
3.1.3. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 
 
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből 
átadja az alábbiakat: 

  az művészeti iskolai intézményegység-vezető számára a művészeti iskolába a tanulók 
felvételi ügyeiben való döntést, a művészeti alapvizsgák, záróvizsgák megszervezését, 
lebonyolítását, a leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatok elvégzését 
közvetlen irányítását és ellenőrzését. A munkatervben rögzített felosztás szerinti 
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munkaközösség szakmai tevékenységének irányítását, ellenőrzését, értékelését. Az 
órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát. A helyettesítések elrendelését. 

 mindkét intézményvezető helyettes számára az évente, munkatervben rögzített 
felosztás szerinti munkaközösségek szakmai tevékenységének irányítását, 
ellenőrzését, értékelését. Az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a 
választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói 
módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát. A helyettesítések elrendelését, a 
tantárgyfelosztás elkészítését. 
 

 
3.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 
Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  
Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

 a művészeti iskolai intézményegység-vezető, 
 intézményvezető helyettesek 

az alsó tagozatot irányító intézményvezető helyettes 
a felső tagozatot irányító intézményvezető helyettes 

 a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak. 
 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 
munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 
kötelezettséggel.  
 
A művészeti iskolai intézményegység-vezető, az intézményvezető helyettesek megbízása a 
törvényi szabályoknak megfelelően történik. Vezetői megbízást az intézmény határozatlan 
időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető 
helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, 
amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az intézményvezető által rájuk 
bízott feladatokért. Az intézményvezető helyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk 
esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intézmény 
intézményvezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő 
intézményvezető helyettes hatáskörébe tartozik. 
 
Az iskolatitkárok, rendszergazda, pedagógiai asszisztensek, jelmez és visettáros hatáskörük és 
felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra. A helyettesítést 
ellátó munkavállaló – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – a 
helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtására 
terjed ki.  
 
 
3.3. Az intézmény vezetősége 
 
Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 
tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 
kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény kibővített vezetőségének tagjai.  
 
Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 az intézményvezető,  
 a művészeti iskolai intézményegység-vezető, 
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 az intézményvezető helyettesek 
alsó tagozatot irányító intézményvezető helyettes 
felső tagozatot irányító intézményvezető helyettes 

 
Az intézmény vezetősége rendszeresen hétfőn tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az 
intézményvezetőség megbeszéléseit az intézményvezető vezeti. 
 
A kibővített intézmény vezetőségének tagjai: 

 az intézményvezető,  
 a művészeti iskolai intézményegység-vezető, 
 az intézményvezető helyettesek 

alsó tagozatot irányító intézményvezető helyettes 
felső tagozatot irányító intézményvezető helyettes 

 a szakmai munkaközösségek vezetői, 
 Közalkalmazotti tanács elnöke, 
 diákönkormányzatot segítő pedagógus 
 BECS vezető. 

 
 Az intézmény kibővített vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő 
joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 
képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. 
A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető 
felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, 
meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez 
kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 
Az iskola kibővített vezetősége rendszeresen havonta egyszer, az első hétfőn  tart megbeszélést 
az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség 
megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti. 
 
3.4. Az intézmény szervezeti felépítése 
 
Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik az alapfeladatok tekintetében: 

 
 Általános iskolai oktatás  

 alsó tagozat 
 felső tagozat 

 Alapfokú művészetoktatás 
 előképző 
 alapfok 
 továbbképző 
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Az intézmény szervezeti felépítése:  

                                                              Összetett iskola, két intézményegységből épül fel: 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
intézményvezető 

művé
szeti 
iskol

ai 
intéz
mény
egysé

g 

 

intézmény– 
vezető 
helyettes 
(alsó tagozat) 
 

intézmény- 
vezető 
helyettes 
(felső tagozat) 
 

munkaközösség-
vezetők: 
 alsó tagozati 

humán  
 alsó tagozati reál  
 
 
 

művészeti iskolai 
intézményegység-vezető 

művészeti 
munkaközösség-vezető 

pedagógusok 
 

 

 nevelő- és oktató 
munkát közvetlenül 

segítők 

tanulók  
 szülők  

növendékek 
 

Fenntartó, SZM, 
DÖK, KT 
Intézményi Tanács 
 

munkaközösség-
vezetők: 
 osztályfőnöki  
 testnevelés-

biológia-földrajz  
 magyar-

történelem-ének 
 tehetségfejlesztő- 

matematika-
fizika-kémia-
informatika 

 idegen nyelvi 
 

 
 

Intézményi üzemeltetés 

      ÁTALÁNOS ISKOLA MŰVÉSZETI ISKOLA 
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3.5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a 
szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje:  

 

Az általános iskola intézményegység-vezetői feladatait a magasabb vezető beosztású 
intézményvezető látja el, és a művészeti iskola élén magasabb vezető beosztású egységvezető 
áll. 
 
Az intézményegységek, az intézményi pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat 
és házirend alapján önállóan végzik munkájukat.  
Az intézményegységek intézményi szinten együtt tartják az alakuló, tanévnyitó, tanévzáró, 
félévi és nevelési értekezleteket. Intézményegységenként külön tartják az osztályozó 
konferenciákat. 
Az általános iskolai intézményegység és a művészeti iskolai intézményegység együtt tartják a 
hagyományos iskolai ünnepségeket (tanévnyitó, tanévzáró, nemzeti ünnepek, karácsony...) 
A havonkénti vezetőségi és kibővített iskolavezetőségi értekezleten minden intézményegység 
képviselteti magát.  
 
A munkáltatói jogkört az intézmény intézményvezetője gyakorolja, kivéve a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését, jogviszony megszüntetését, fegyelmi eljárás megindítását, kiszabását, 
mert az a Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának a jogköre. Kitüntetés, elismerés, 
jutalmazás esetén az egységvezetőknek javaslattételi joga van. 
 
Az intézményi éves munkatervet az egységek közösen készítik el, amely alapján a 
munkaközösségek éves munkatervet (programtervet vagy feladattervet) készítenek, melyhez 
rendezvény/esemény/ naptárt mellékelnek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÖK, KT, 
Szakszervezet 
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4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA 

EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL 
 
 
4.1. Az iskolaközösség 

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

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt 
közösségek révén és módon érvényesíthetik.  

 
4.2. Az intézmény alkalmazotti közössége 

Az intézményi alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti 
jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.  

 
Az intézményi közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán 
belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, Kjt, és ezekhez 
kapcsolódó rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti.  

 
4.3. A nevelők közösségei 
 
4.3.1. Nevelőtestület 
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 
valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő pedagógus vagy egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 
A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési – 
oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 
javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
A nevelőtestület tagjai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 
megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Munkájukhoz 
használhatják az iskola informatikai eszközeit. 

A nevelőtestület dönt: 
- a pedagógiai program elfogadásáról, 
- az SZMSZ elfogadásáról, 
-  a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
- a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 
-  a továbbképzési program elfogadásáról, 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 
- a házirend elfogadásáról, 
- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók 

osztályozóvizsgára bocsátásáról, 
- a tanulók fegyelmi ügyeiben, 
- az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról. 
A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei: 
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 
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 tanévnyitó, tanévzáró, félévi  értekezlet, 
 félévi és év végi osztályozó konferencia, 
 tájékoztató és munkaértekezletek (alkalomszerűen), 
 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 
 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 
Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, januárban félévi értekezletre, júniusban az 
intézményvezető által kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az 
intézményvezető vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által 
kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület. A feladatok függvényében 
munkaértekezleteket tartunk. 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 
(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 
megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 
legalább 50%-a, vagy az intézmény intézményvezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület 
döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet 
vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő 2 személy 
(hitelesítő) ír alá. 
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 
elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak 
megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 
osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 
szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 
problémáinak megtárgyalása céljából.  
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 
ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az 
intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 
kerülnek. 
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 
 
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 
joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 
tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést. 
 
Minden tanév végén a nevelőtestület legfeljebb két tagja a kollégák titkos szavazata alapján 
kiemelkedő szakmai munkája alapján a „Vénkertért Díj”-ban részesül. 
 
 
4.3.2. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 
 
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget 
adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 
alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a 
gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az intézményvezető megbízására 
– részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, valamint az 
iskolai háziversenyek megszervezésében. 
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A szakmai munkaközösség tagjai ötévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 
tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb 
öt éves határozott időtartamra az intézményvezető jogköre.  
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

- Matematika-fizika-informatika-kémia- tehetségfejlesztő munkaközösség 
- Magyar-történelem-ének munkaközösség 
- Osztályfőnöki munkaközösség 
- Testnevelés- biológia- földrajz munkaközösség 
- Idegen nyelvi munkaközösség 
- Művészeti- technika munkaközösség 
- Alsó tagozatos humán munkaközösség 
- Alsó tagozatos reál munkaközösség 

 
A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 
koordinálása, eredményeik, vizsgaeredmények rögzítése, az információáramlás biztosítása a 
vezetés és a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal 
beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a 
munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a félévkor és a tanév végén, amelyet az 
iskola vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba.  
 
4.3.2.1. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 
 
 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 
munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek meghatározzák feladataikat.  
 
Feladataik az alábbiak: 
 
 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét. 
 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. Az intézmény vezetője a 
munkaközösség-vezetőket legalább évi 2 alkalommal beszámoltatja. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a véleményt 
mondanak a tantervek kialakításakor. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a városi 
megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése 
céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 
 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 
 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák feladatait, ezeket fejlesztik és 

értékelik. 
 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 
 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 
szakirányításának ellátására. 
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 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 
pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 
tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 
támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 
4.3.2.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 
 
 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 
 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját. 
 Az intézményvezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében 

beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 
 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 
 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 
 Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 
vezetésének. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 
nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 
tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a 
közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető 
köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 
személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 
4.3.3. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 
Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból 
munkacsoportok alakulnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján.  
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről tájékoztatni 
kell a nevelőtestületet.  

 ÖKO munkacsoport:  
Célja: Az intézményben folyó munka segítése, hogy mind több fiatal váljon a 
környezet és az egészség megóvására érzékeny és a globális felelősségvállalásban is 
elkötelezett felnőtté. Váljon napi gyakorlattá a fenntartható fejlődésre törekvés. 

 BECS munkacsoport: 
Célja: az intézményben folyó önértékelések tervezése, irányítása és aktuális 
feladatainak elvégzése (pedagógus, vezető, intézmény). 
 

4.4. A szülők közösségei 
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 
munkaközösség működik. 
Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 
Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: 

 elnök, 
 elnökhelyettes. 
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Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban 
választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 
Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői 
munkaközösség választmánya. Az iskolai szülői munkaközösség választmányának munkájában 
az osztály szülői munkaközössége elnökei, (akadályoztatásuk esetén elnökhelyettesek), az iskolai 
választmány elnöke, elnökhelyettese vehetnek részt. 
Az iskolai szülői munkaközösség választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja az  
alábbi tisztségviselőit: 

 elnök, 
 2 fő elnökhelyettes. 

Az intézményi szülői szervezet elnöke közvetlenül az intézmény intézményvezetőjével tart 
kapcsolatot. Az intézmény szülői választmánya akkor határozatképes, ha azon az osztályok 
számának  több mint ötven %-ából jelen van az egyik képviselő. Döntéseit nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézmény szülői választmányát az intézmény 
intézményvezetőjének tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívnia, és itt 
tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.  
 
 
Az intézményi szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik 
meg: 

- megválasztja saját tisztségviselőit 
- kialakítja saját működési rendjét 
- az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét 
- képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési  törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében 
- véleményezi az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, 

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

- véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. 

- az intézményi önértékelés keretében véleményt alkotnak az intézményben folyó 
oktató-nevelő munkáról. 

  
A szülőközösség a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a nevelési – oktatási intézmény vezetőjétől. Az e körbe tartozó ügyek 
tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 
4.5. A gyermekek, tanulók közösségei 
 
 
4.5.1. Az osztályközösségek 
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az 
osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a 
feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket 
munkaköri leírásuk alapján végzik.  
Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 

 2 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 
Döntési jogkörébe tartoznak: 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 
 döntés az osztály belügyeiben. 
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4.5.2. Művészeti csoportok 
Az alapfokú művészetoktatás különböző tanszakain, műhelyeiben azonos tevékenységet 
folytató gyerekekből áll, ahol sem osztály, sem évfolyam korlátok nincsenek. 
A művészeti csoportok vezetője az adott tanszak műhelyvezető pedagógusa, aki az 
osztályfőnöki feladatokat is ellátja. 
 
4.5.3. Diákönkormányzat 
A tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre. A diákönkormányzat 
tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 
A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a tanulóközösség fogadja el és a 
nevelőtestület hagyja jóvá. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az 
jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve 
házirendjével. A Szervezeti és Működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a 
beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell. Amennyiben a nevelőtestület 30 napon 
belül nem nyilatkozik, akkor a szabályzatot jóváhagyottnak kell tekinteni. 
Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és 
működési rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. Ez 
a felépítési és működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, 
javaslattevő és véleményezési jogkörét. 
A diákönkormányzat élén megbízott felnőtt vezető - akit a diákönkormányzat javaslatára az 
intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra - és választott gyermekvezetők állnak. 
 
A diákönkormányzat döntési jogköre: (20/2013. EMMI 120.§ (2) bek.): 
Dönt: 

- saját működéséről, 
- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 
- hatáskörei gyakorlásáról, 
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
- az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről. 
 

Véleményezési jog illeti meg (Nkt. 48. § 4) bek.): 

- 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. 

 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. (20/2013. EMMI 120.§ (4) 
bek.) 
Az iskolai diákönkormányzat véleményét - az Nkt. 48. § (4) bekezdésben 
meghatározottakon túl - 

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
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- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 
- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 
- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 
- az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni. 

 
Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma az iskolagyűlés. Az évi rendes 
diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi 
rendjében meghatározottak szerint.  
Az iskolagyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző gyűlés óta 
eltelt időszak munkájáról különös tekintettel a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 
A diákgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a 
diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. 
A diákgyűlés napirendi pontjait a gyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 
hozni. 
Olyan ügyek tárgyalása esetén, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése 
kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, a diákönkormányzat képviselőjét a 
tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót a határidő előtt legalább 15 nappal 
meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a 
tanulókkal kapcsolatos minden kérdésben. 
 
A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni. A 
szövetség az iskolában a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 
 
Az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról az 
intézményvezető az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén, valamint a diákközgyűlésen 
évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a tanulókat. 
Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat az őket érintő 
kérdésekről. A tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a tanulót és szüleit a szaktanárok 
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatják.  
 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével, a 
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.  
 
Az intézmény minden tanulója felelős: 

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 
- az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
- az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 
- a tűz és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését 
 
 
 
 
4.5.4. Az iskolaszék, intézményi tanács 
Iskolaszék 
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 Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az 
intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek 
együttműködésének előmozdítására a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat 
azonos számú képviselőjéből álló iskolaszék alakulhat. 
A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 122. § (1) alapján „Az iskolaszék” létrehozását 
kezdeményezheti a nevelőtestület tagjainak legalább húsz százaléka, az iskolai szülői 
szervezet, közösség képviselője, ennek hiányában az intézménnyel tanulói jogviszonyban 
állótanulók legalább húsz százalékának szülei, az iskolai diákönkormányzat képviselője, 
ennek hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka. 
Az iskolaszéket létre kell hozni, ha az érdekeltek közül legalább kettőnek a képviselői 
kezdeményezik a megalakítását és részt vesznek a munkájában. 
Intézményünkben iskolaszék nem alakult. 
 
Intézményi Tanács 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. augusztus 30-ai módosítása 
kötelező jelleggel írja elő minden iskola számára – a szülők, a nevelőtestület és az intézmény 
székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból – egy ún. intézményi tanács 
létrehozását. 

A Nkt. rendelkezései nyomán iskolánk intézményi tanácsa 2013. december 1-jén három 
taggal alakult meg: 

Elnök: 1 fő 
Tagok: 2 fő 
Az Intézményi tanács ügyrendjét elkészítette, az Oktatási Hivatal az intézményi tanácsot 
nyilvántartásba vette. 

Az intézményi tanács: 

 jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a 
hivatal vezeti, 

 székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, 
 tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat 

ellátására, 
 elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos 

településen lakik, 
 ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el 

azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást 
követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra, 

 ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal 
felveszi a hatósági nyilvántartásba. 

 Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. 
 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. 
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 Az intézményi tanácsról a vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül. Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza az intézményi tanács 
hivatalos nevét. 
 

Az intézményi tanács dönt: 
  működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 
 tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá 
 azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra 

átruházza. 
  Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a 
pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a 
köznevelési szerződés megkötése előtt. 

 Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

 
 
4.5.5. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása 
 
4.5.5.1. Az intézményvezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása 
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a 
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  
 
A kapcsolattartás fórumai: 

 az intézmény-vezetőség ülései, 
 a különböző értekezletek, 
 megbeszélések, 
 infokommunikációs eszközök 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  
Az intézményvezetőség az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 
valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  
 
A kibővített intézmény-vezetőség tagjai kötelesek: 

 az intézmény-vezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 
pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni 
az intézményvezetőség, az iskolavezetőség  felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

 
4.5.5.2. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 
 
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 
A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt 
közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a 
szakmai munka alábbi területeire: 
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 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 
 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  
 iskolán kívüli továbbképzések, 
 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli 
ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 
 
 
4.5.5.3. Az intézmény vezetés és a szülői munkaközösség kapcsolattartása 
Az iskolai szülői szervezet  választmányát  az iskolai szülői értekezletet az iskola 
intézményvezetőjének tanévenként legalább 2  alkalommal össze kell hívnia, és ezen 
tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. 
 
Az iskolai szülői szervezetet  az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 
 megválasztja a szülők képviselőit az iskolaszékbe, 
 kialakítja saját működési rendjét, 
 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 
 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

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

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

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

Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola 
intézményvezetője rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni a szülői 
választmányt. 
 
4.5.4.  Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 
A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások, valamint az iskolai 
tömegsport órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt 
venni. 

 A testnevelők az osztályokban minden tanév májusában felmérik, hogy a tanulók a 
következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését 
igénylik, és ez alapján – minden év május 20-áig – javaslatot tesznek az iskola 
intézményvezetőjének az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára.  

 Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek 
(sportudvar, tornaterem, uszoda), valamint a sporteszközeinek használatát.  

 Az iskolai diáksportkör foglalkozásait tanévenként az iskolai munkatervben 
meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető 
irányításával kell megszervezni. 

 A Testnevelés munkaközösség vezetője a tanév végén beszámol a sportcsoportok 
tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése beemel a 
tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján.  
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5. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ 

KAPCSOLATAI 
5.1. Külső kapcsolatok 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola intézményvezetőségének 
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: a Debreceni Tankerületi Központ, 4024 Debrecen Kálvin 
tér 11. 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 4024 Debrecen, Piac u. 
42-48. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. 

 Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 4029 Debrecen, Monti Ezredes u. 7 
 Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 4029 Debrecen, Monti 

Ezredes utca 7 
 Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye Debrecen, 

Faraktár u.65.  
 Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4024 

Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2.  
 A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: általános iskolák 

        óvodák 
        középfokú intézmények 

 Külföldi oktatási intézményekkel:  
Miskolczy Károly Általános Iskola Misca Románia 
Woodrow Wilson Általános Iskola New Brunswick USA 
 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 
fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az iskolát támogató „Alapítvány a Vénkerti Iskoláért” alapítvány kuratóriumával 4027 
Debrecen Sinay M. u.6. 

 Felsőoktatási intézményekkel: 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 
Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
 Tehetséggondozó szervezetekkel: 

Debreceni Tehetségsegítő Tanács 
Magyar Tehetséggondozó Társaság 

 Az alábbi közművelődési intézményekkel:  
DMK Belvárosi Művelődési Központ 
DMK Újkerti Közösségi Ház 
Vojtina Bábszínház 
Csokonai- Nemzeti Színház 
Kölcsey Központ 

 Az alábbi társadalmi egyesületekkel: 
Vénkerti Diáksport Egyesület 4026 Debrecen Sinay M. u.6.  
Debreceni Hospice Ház Alapítvány 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. 

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel a hit és erkölcstan oktatása kapcsán: 
 Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye 4024 Debrecen, Varga u. 4. 
 Tiszántúli Református Egyház 4026 Debrecen Kálvin tér 16. 
 Görög Katolikus Egyház Debrecen Szent Anna u. 
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 HIT Gyülekezet 
 
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős.  
 
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetősége rendszeres 
kapcsolatot tart fenn a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet  Iskola-
egészségügyi Szolgálat (4031 Debrecen, Pósa utca 1.) illetékes egészségügyi dolgozóival, és 
segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás 
részletes módját a szervezeti és működési szabályzat 10. pontja szabályozza. 
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
eredményesebb ellátása érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a: 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

 DMJV Család– és Gyermekjóléti Központ 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/a 
 Héra Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  4031 Debrecen, Pósa u. 1 

A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában 
működő szakmai munkaközösségek közül az alábbiak kapcsolódnak be a területi (iskolaközi) 
szakmai munkaközösségek munkájába: 

 Városi tehetséggondozó munkaközösség, 
 Általános iskolai intézményvezetői munkaközösség 

 
Nemzetközi kapcsolataink: 
Két külföldi iskolával tartunk fenn rendszeres kapcsolatot. A kapcsolattartás módja: 

Miskolczy Károly Általános Iskola Misca Románia  
 48-as vetélkedő, Partiumi Néptánctalálkozó Micskén 
 Nemzeti Összetartozás Napja Debrecenben 
 Közös tanulmányi versenyeken való részvétel 

Woodrow Wilson Általános Iskola New Brunswick USA 
 Kétévente cserelátogatás egymás oktatási intézményében 

 
A fenntarthatóság pedagógiájának megvalósítása érdekében együttműködünk „zöld 
szervezetekkel: 

 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
 Zöld Kör 
 A.K.S.D. Kft. 
 

 
5.2 A pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel való 

kapcsolattartás  
 

A pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények a nevelési-
oktatási intézmény partnerintézményei.  
A kapcsolattartás módjai:  

 együttműködési megállapodás alapján  
 informális megbeszélés, megegyezés szerint  
 az intézmény munkatervében rögzítettek alapján  

 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-
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oktatását, továbbá speciális ellátását végző pedagógusai révén – folyamatosan, az éves 
munkaterv és a szakmai munkaközösségek munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint 
kapcsolatot tart az illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal.  
A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának 
minél magasabb szintű ellátása érdekében az iskolavezetés által kialakított informális 
csatornákon és a különböző – a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által 
meghirdetett – programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más 
rendezvényeken történő részvétel útján valósul meg.  

 A pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltató intézményekkel való 
kapcsolattartásért az intézményvezető a felelős, aki a nevesített partnerintézmények 
vonatkozásában az együttműködés feladatainak végzésével a nevelőtestület egyes tagjait bízza 
meg.  

A kapcsolattartás főbb formái:  
- 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;  
- vizsgálatok, kontrollvizsgálatok révén a gyermekek, tanulók részképesség-fejlődésének 
diagnosztizálása és a szükséges iskolai fejlesztésük előírása a mindennapi kapcsolattartás 
szintjét képezi a pedagógiai szakszolgálatokkal;  
- évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok 
munkatársaival az általuk foglalkoztatott gyermekekről, tanulókról;  
- esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény pedagógusai, az osztályfőnökök, és 
fejlesztőpedagógusok bevonásával.  
- részvétel a „fejlesztőműhely” és „iskolapszichológusi műhely” munkájában. 
- Együttműködési megállapodás alapján utazó gyógypedagógus látja el a sajátos nevelési 

igényű tanulók fejlesztését habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon. 
 

5.3. A gyámügyi, családsegítő és gyermekjóléti szervekkel való kapcsolattartás:  

- jelzéssel élünk, ha valamely gyermek veszélynek van kitéve, 
- a problémás gyermekekről esetmegbeszélő konferenciát  tartunk 
- heti 10 órában iskolai szociális segítő dolgozik intézményünkben. 

 
 

 

 

6. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
 
6.1  A vezetők intézményben való tartózkodási  rendje 
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 730 óra és délután  1700 óra 
között az iskola intézményvezetőjének vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. 
Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben 
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és időtartamban látják el. A vezetők benntartózkodásának rendje, heti fogadóórájának időpontja  
az éves munkatervben kerül meghatározásra. 
 
 
6. 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 
munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 
munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot 
tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. 
Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 
 
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, 
fogadóórák, iskolai rendezvények, köteles helyettesítés  ideje alatt kötelesek az intézményben 
tartózkodni. Az intézménybe érkezés és a távozás időpontját a jelenléti íven vezetni köteles. 
 
 
6.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése 
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 
teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 
intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával 
köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását 
maga jogosult meghatározni. 
 
A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással 
lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött 
munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással 
összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 
 
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatnak 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. 
 
 
 

6.2.1.1 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben  ellátott feladatok az alábbiak 
 
a) a tanítási órák megtartása 
b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 
c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 
d) DÖK munka segítése, 
e) iskolai sportköri foglalkozások, versenyre felkészítés, 
f) szakkörök vezetése, 
g) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.), 
h) könyvtárosi feladatok. 
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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.)  
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 
rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 
 
 
6.2.1.2 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 órák vezetése, 
e) különbözeti, javító, 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 intézményvezető 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, 
z) eseti  helyettesítés. 
 
 
6.2.1.3. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok 

meghatározása 
  
A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az 
alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

 a 6.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 
 a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w 

pontokban leírtak. 
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Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

 a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban 
leírtak. 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok 
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési 
törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött 
munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus 
maga dönt. 
 
 
 
6.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
 
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 
intézményvezető vagy a művészeti iskolai intézményegység-vezető, az intézményvezető 
helyettesek állapítják 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. 
 
 A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 
megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 
előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig írásban köteles jelenteni az intézmény 
vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 
intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának 
kezdetekor tanmeneteit a közvetlen felettesének 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! 
 
Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy a művészeti iskolai 
intézményegység-vezetőtől, az intézményvezető helyettesektől kérhet engedélyt legalább két 
nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási 
óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését a művészeti iskolai 
intézményegység-vezető, az intézményvezető helyettesek engedélyezik. 
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 a tanmenet szerint 
előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja 
a művészeti iskolai intézményegység-vezető, az intézményvezető helyettesek és a 
munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen  értékelje, 
valamint számukra a számszerű érdemjegyeken kívül szöveges visszajelzéseket adjon 
előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  
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6.3.1. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 
 
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 
munkával összefüggő további feladatokból áll. 
 
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve 
egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai 
dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és 
időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához 
elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem 
kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének 
felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói 
utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. Vezetnie kell  a megbízatások 
(osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői) utáni órakedvezmények terhére végzett feladatokat. 
 
Az intézményben eltöltött munkaidőt a jelenléti íven dokumentálni szükséges. 
 
 
6.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  
 
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok 
betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja 
meg, melynek rögzítése a munkaköri leírásukban történik. A törvényes munkaidejük heti 40 
óra. A munkaidő kezdete előtt 10 perccel kell megérkezni a munkavállalónak a 
munkahelyére. A munkaidő nyilvántartása a jelenléti ívben történik. 

 

6.5. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  
 
6.5.1. Az iskolában tartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban állók számára  
 
Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 630órától este 1830 óráig tart 
nyitva. 
A szervezett foglalkozáson kívüli időben, az épületben és az udvaron a tanulók felügyelet 
nélkül nem tartózkodhatnak. 
 Az iskola intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő 
időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 
Az iskolai ünnepélyek, a szülői értekezletek, nyílt napok tartása idején az iskola munkarendje 
az intézményvezető döntése szerint módosul.  
Az intézmény dolgozóinak joga az intézmény valamennyi helyiségének és létesítményének a 
rendeltetésszerű használata. A helyiségek egyéb használatához az intézményvezető engedélye 
szükséges. 
 
 
6.5.2. Az iskolában tartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban nem állók számára: 
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Az épületben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől engedélyt kaptak (pl.: 
helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a 
portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles 
nyilvántartani. (A portaszolgálatot ellátó dolgozó köteles a látogató füzetbe feljegyezni a belépő 
nevét, a fogadó nevét, a belépés, kilépés idejét.) 
Az iskolai ünnepélyek, a szülői értekezletek, nyílt napok tartása idején az iskolába belépési 
engedély nélkül léphetnek be a vendégek. 
 
Debrecen város közgyűlésének tagjai a képviselői munkájukkal összefüggésben – az 
önkormányzattól kapott megbízás alapján- képviselői igazolványának felmutatásával jogosult 
az intézmény helyiségeibe belépni az intézmény vezetője, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
személlyel történő előzetes egyeztetés után. 
Képviselői munkájával összefüggésben az intézmények tevékenységével, működésével 
kapcsolatosan adatot, tájékoztatást és információt a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti 
egysége útján kérhetnek. 
 
 
 
6.6. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  
 
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország 
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió 
zászlaját. 
 
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 
használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, 
számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási 
órákon használhatják. Az egyéb foglalkozásokon  – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást 
tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének 
használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a 
házirendhez kapcsolódó mellékletek tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a 
pedagógusok számára kötelező. 
 
 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 
intézményvezető engedélyével, kiviteli engedély ellenében lehet. 
 
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott tantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek, 
szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai 
dolgozók feladata.  
 
A munkatársak az iskola belső udvarán kialakított kerékpártárolóban helyezhetik el 
kerékpárjaikat. 
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A diákönkormányzat, az intézményi tanács, az „Alapítvány a Vénkerti Iskoláért” az 
iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az intézményvezetővel való egyeztetés után – 
szabadon használhatja. 
 
 
6.7 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 
tantárgyfelosztással összhangban levő ciklusos órarend alapján történik a pedagógusok 
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező 
tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (intézményvezetői engedéllyel) azok előtt 
szervezhetők. 
 
 A tanítási órák, szünetek időtartama  
Az intézményben az általános iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 745 óra és 1600 
óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc, 
kivéve a tízórai szüneteket, amelyek 15-15 percesek és ebédszünetet, a délutáni szünetek 5 
percesek. A tízórait az intézményi étkezést igénybe vevő tanulók az ebédlőben, a többiek a 
tanteremben fogyasztják el tanári felügyelettel.  
A művészeti iskolában a foglalkozásokat a helyi tanterv alapján 1330 óra és 1930 óra között 
kell megszervezni. A foglalkozások időtartama 45 perc. A foglalkozások 2 tanóránként 
összevonhatók, szünetek hossza 10 perc. 
A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 
órarendjéhez igazodva kezdődik és 1600óráig tart. 
Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 630 órától 1600óráig lehet megszervezni. Ettől eltérni 
csak az intézményvezető beleegyezésével lehet. 
(Ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni 
nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola 
működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések 
megtételére.) 
 
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai 
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási 
órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető tehet. A 
kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető helyettes által előre 
engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél 
kevésbé zavarják. 
Az óraközi szünetek rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik.  
Az intézményben reggel 630 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben pedagógusi 
ügyelet működik. A reggeli ügyeletet kért tanulók a kijelölt tanteremben, a többiek az iskola előtt 
gyülekeznek 720-ig. Szünetekben a tanulók az udvaron, rosszidő esetén az aulában ill. a 
folyosókon tartózkodnak ügyeletes nevelők felügyeletével. Az ügyeletes nevelő köteles a 
rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek 
rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 
Az iskolában egyidejűleg legalább15 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes 
nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre vagy épületrészekre terjed ki: 

 kisudvar, nagyudvar, aula, „A”szárny, „B”szárny „C”szárny, ebédlői folyosó, 
könyvtári folyosó, kémia folyosó, testnevelés folyosó, művészeti folyosó. 
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6.8. Az intézményi étkeztetés biztosítása 
A tanulók étkeztetése Önkormányzati feladat. 
Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonban 
és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 
uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó, de rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők számára is biztosítjuk a háromszori étkezést. Igény esetén menzát (csak ebéd) is 
igénybe lehet venni. 
Az intézmény dolgozói igénybe vehetik a munkahelyi étkeztetést. 
A pedagógusok kötelesek részt venni (felügyeletet biztosítani) az intézményi étkeztetés 
lebonyolításában. 
 
 

 
7. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

 
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 
foglalkozásokat szervez legalább tizenhat óráig. A foglalkozások helyét és időtartamát az 
intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A 
foglalkozásokról naplót kell vezetni. 
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb (tanórán kívüli) 
rendszeres foglalkozások működnek: 

− Napközi otthon (1-6 évfolyam). Az általános iskolai nevelés-oktatás céljának 
megvalósítását, a családi nevelés részbeni pótlását; és a pozitív irányú 
személyiségformálást segíti. Kiemelt feladata, hogy felkészítse a tanulókat a 
következő tanítási napra. Mutasson példát a szabadidő kulturált eltöltésére és az 
egészséges életmód megalapozására. 

− Tanulószoba. Azon tanulóink számára biztosítjuk a házi feladat elkészítésének 
lehetőségét szaktanári segítségnyújtással, akik 16 óráig egyéb foglalkozásokon 
vesznek részt. 

 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 Városi tehetséggondozó programban részt vevő felső tagozatos tanulóinknak 
heti 1 óra tehetséggondozó foglalkozást biztosítunk évfolyamonként. 

- Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó 
tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. 

- A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a 
gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő 
tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv 
és matematika tantárgyakból.  

- További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a 
felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden 
tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  
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- A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az 
egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában 
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, 
∙ akik a pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján SNI vagy BTM-es tanulók. 

 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 
tanulója. Az iskolai sportkör biztosítja a tanulók felkészítését a különféle sportágakban 
az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek (énekkar), 
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 nevelőtestülete 
dönt. Szakkör vezetését – az intézményvezető beleegyezésével – olyan felnőtt is 
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 Hit- és vallásoktatás, hit és erkölcstan oktatás. Az iskolában a területileg illetékes, 
bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és 
vallásoktatást, hit és erkölcstan oktatás szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való 
részvétel a tanulók számára önkéntes. 
 

 
A napközi otthon, tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok 

A napközi otthonba, tanulószobába történő felvétel a szülő kérésére történik, működési rendjét az 
intézményvezető állapítja meg  a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján. 

A napközis foglalkozásról, tanulószobából való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli 
kérelme alapján történhet a csoportvezető nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben az 
eltávozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető helyettes adhat engedélyt. A 
rendszeres különórai elfoglaltság miatti távollét iránti szülői kérelmeket az intézményvezető 
bírálja el az osztályfőnök javaslata alapján, szem előtt tartva a gyerek iskolai előmenetelét és 
magatartását. 

 
A többi egyéb foglalkozásra vonatkozó általános szabályok 

Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az 
egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő 
jelentkezés az előző tanév májusában történik, és egy tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 
iskola intézményvezetője adhat indokolt esetben.  

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a 
vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell 
rögzíteni. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői 
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igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni, minden év május 20-ig fel kell mérni. A 
tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola intézményvezetője bízza meg, akik munkájukat 
munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola 
pedagógusa. 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális 
versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók 
felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 
érdekében évente egy alkalommal az intézmény éves munkatervében meghatározott 
időpontban osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek szülői kérésre. Az 
intézmény nevelői, illetve a tanulók szülei az intézményvezető előzetes engedélyével a 
tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek, melynek költségét a szülők 
viselik. 

A gyógytestnevelés az iskolai testi nevelés és fejlesztés egyik formája. Gyógytestnevelési 
órára való beosztást az iskolaorvos igazolása alapján kap a tanuló, ahol megjelenése és aktív 
részvétele kötelező. A gyógytestnevelésre való beosztással egyidejűleg a tanuló felmentést 
kaphat az iskolai testnevelési órákon való teljes részvétel alól. 

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

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és erkölcstan oktatást szervezhetnek. 
A hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a 
foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és 
erkölcstan oktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. A tanulóknak a tanév végéig kötelező 
a hit-és erkölcstan oktatáson részt venni. 

 

 

8. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON 

ELŐÁLLÍTOTT IRATOK HITELESÍTÉSE ÉS  KEZELÉSI RENDJE 
 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 
intézmény intézményvezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az 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 október 1-jei statisztika 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
intézményvezető aláírásával hitelesíteni kell. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az 
elektronikus irat irattári példánya.  
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A tanulóbalesetek elektronikus bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és 
tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 
 
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 
(az iskolatitkárok és az művészeti iskolai intézményegység-vezető, az intézményvezető 
helyettesek) férhetnek hozzá. 
 
87. § (1) alapján  A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet elektronikus 
úton előállított. A nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az intézményvezető aláírásával 
hitelesíteni kell. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.  
 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 
intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 
 
Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező 
tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 94. §-ában foglalt alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében: 

 osztálynapló; 
 csoportnapló; 
 egyéb foglalkozási napló; 
 órarend; 
 tantárgyfelosztás,  
 ellenőrző. 

A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a fenti tanügy-
igazgatási dokumentumok már a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben 
előállított naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) 
bekezdése szerinti kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket. 
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a 
tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt 
adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola 
körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a 
szülőnek. 
A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell 
kiállítani.  
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és 
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói 
jogviszony más megszűnésének eseteiben. 

 
9. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE 

 
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A 
hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer 
működtetése szükséges, melynek alapja a 206/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet intézményi 
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önértékelésre vonatkozó előírásai. Az önértékelés eredményére alapozva, a pedagógus a 
vezetővel egyeztetve öt évre szóló egyéni önfejlesztési tervet készít. A vezető az önértékelés 
eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az OH informatikai rendszerében 
rögzít. Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés a pedagógus és vezető értékeléséhez 
hasonló módon az elvárások teljesülésének vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, 
azokra hivatkozva történik meg, majd a fejleszthető és kiemelendő területek meghatározásával, 
valamint öt évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. 

 

9.1 A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 
 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

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

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

 az intézményvezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 
pedagógusok munkavégzéséről, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával 
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 
 

9.2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 
 intézményvezető, 
 a művészeti iskolai intézményegység-vezető, 
 az intézményvezető helyettesek 

- alsó tagozatot irányító intézményvezető helyettes 
- felső tagozatot irányító intézményvezető helyettes 

 munkaközösség-vezetők,  
Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai 
közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 
 
9.3 Formái:  
- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése 
- tervező munka ellenőrzése (tanmenetek, foglalkozási tervek, programok, stb.) 
- a tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése 
- a tanulók által készített alkotások ellenőrzése (alapfokú művészetoktatás) 
- a tanulók csoportos produkcióinak ellenőrzése (alapfokú művészetoktatás) 
- adminisztrációs feladatok ellátásának ellenőrzése 
- belső tantárgyi mérések évfolyam szinten 
- szakmai munkaközösségi foglalkozások látogatása 
- pedagógiai beszélgetések 
- írásos ill. szóbeli beszámoltatások 
- egyéb pedagógiai feladatok ellátásának ellenőrzése 
- a szülők és tanulók által jelzett pozitív és negatív tapasztalatok megbeszélése az érintettekkel 

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

 a pedagógusok munkafegyelme, 
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 
 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 
 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 
 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 
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 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 
- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 
- a tanítási óra felépítése és szervezése, 
- a tanítási órán alkalmazott módszerek, 
- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán, 
- IKT eszközök használata 
- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 
- a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás. 
 

9.5. Az ellenőrzés rendje: 
 az ellenőrzött foglalkozásokat még aznap értékelni kell, a meglátogatott pedagógus 

jelenlétében az ő meghallgatásával 
 az ellenőrzés tényét dokumentálni szükséges  
 az ellenőrzések tapasztalatairól az iskola vezetői tanévenként legalább két alkalommal 

számot adnak a nevelőtestület előtt 
 Az ellenőrzés területét, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a tanévenként 
elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet az éves munkatervben 
nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések 
lefolytatásáról az intézményvezető dönt. 
 

 Az ellenőrzések következtében felmerült problémák esetén az intézményvezető - az 
intézményvezető helyettesek, az intézményegység-vezető, ill. a munkaközösség vezetők 
javaslatára - vizsgálatot rendelhet el. 

 
 Az intézményvezető tartós távollétében helyettesei is elrendelhetnek azonnali ellenőrzést, 

amely a nevelő-oktató munka ill. az azt kiszolgáló egyéb terület egészére is kiterjedhet. 
  
9.6 Az ellenőrzések eredményeinek felhasználása 
 

- Az ellenőrzések eredményei, melyek az intézmény pedagógiai programjában 
megfogalmazott célok és feladatok elérésének eredményességét vizsgálják, az 
intézményi önértékelés alapját képezik. 

- Az intézményi önértékelés és tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye meghatározza az 
iskola erősségeit és fejleszthető területeit. 

- Az intézmény által használt kérdőívek kitöltésével a pedagógusok, szülők és a külső 
partnerek véleményt alkotnak az iskolában folyó oktató-nevelő munka 
eredményességéről, hatékonyságáról. A szakértők a kapott eredményeket 
összehasonlítják az önértékelésben megfogalmazottakkal. Amennyiben szükséges 
további kérdéseket fogalmazhatnak meg az interjúkhoz.  

- Az ellenőrzés után az összegző dokumentumok elemzését követően kerül sor az 
intézkedési terv elkészítésére. 
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10. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS 

ELLÁTÁSA 
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. 
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában működő iskolaorvosi 
szolgálat keretében a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Iskola-
egészségügyi Szolgálat (4031 Debrecen, Pósa utca 1.) által kijelölt iskolaorvos és fogorvos  
látja el. 

A székhelyen működő orvosi rendelőben napi 8 órás munkaidőben 1 fő egészségügyi dolgozó 
látja el a gyermekbalesetekből adódó ellátási illetőleg intézkedési feladatokat. 
A rendszeres tisztasági vizsgálatokat végzi és egészségügyi felvilágosító feladatokat is ellát. 

 A gyermekfogászati teendőket az iskolában működő gyermekfogász végzi teljes munkaidős 
foglalkoztatásban Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet  Iskola-egészségügyi 
Szolgálat kihelyezett egységeként. 

Az iskolaorvos és védőnő az „Egészségügyi ellátás” munkaterv alapján végzi munkáját. A 
védőnő részt vesz a tanulók egészségvédelmi felkészítésében, egészségnevelésében. 
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 
intézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a 
tanári szobában. 
 
A dolgozók rendszeres egészségügyi felügyeletét a Fenntartó által biztosított foglalkozás 
egészségügyi szakorvos látja el. 
 
 Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat 
 
 Az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4., 6., 8. évfolyamokban. Ennek keretében: teljes 

fizikális vizsgálat, kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis 
alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása 

 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. 
(IX.3.) NM-rendelet alapján. 

 Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi 
feladatainak elvégzése. 

 A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve 
normál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig elvégzi, 
kivéve, ha a vizsgálat oka később következett be.  

 A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, de 
diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél évre érvényes 
igazolások kiadását elvégzi. 

 Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi 
intézkedések végrehajtását. 

 Sürgősségi eseti ellátást végez. 
 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 osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, 
velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt 
rendellenességekre. 

  
 Az iskolai védőnő feladatai 
 Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási 

intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével. 
 A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként (kivéve a színlátás 

vizsgálata): 
- a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok 

szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése, 
- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 
- érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás 

vizsgálata a 6. évfolyamban, 
- mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-

rendellenességekre, 
- vérnyomásmérés, 
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól. 

 A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése. 
  Elsősegélynyújtás. 
 Az orvosi vizsgálatok előkészítése. 
 A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 
 A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése. 
 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. 

 Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az 
étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás). 
 Pályaválasztás segítése. 
 Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, 

Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, 
veszélyeztetettek nyilvántartása stb.). 

Munkaidejét munkáltatója határozza meg.  
Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 
 
A  napközben  megbetegedett  gyermeket  el  kell  különíteni,  és  gondoskodni  kell  a  szülők 
azonnali értesítéséről. A szülő ilyenkor köteles gyermekét a lehető legrövidebb időn belül az 
iskolából elvinni és egészségügyi ellátásáról gondoskodni.  
Az ÁNTSZ előírásait mindenkinek kötelessége betartani. Fertőző gyermek az iskolát nem 
látogathatja. Fertőző betegség esetén a szülőnek kötelessége az iskolát  is  tájékoztatni.  Lázas,  
betegségre  gyanús  gyermeket  az  iskolába  nem  szabad bevinni.  Ha a gyermek  az  
intézmény  területén  lesz  lázas,  el  kell  különíteni  a  közösségtől,  és értesíteni kell a szülőt. 
Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt nem látogathatja.  
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11. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK 

KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 
11. 1. Megelőző intézkedések 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 
munkavédelmi tájékoztatót tart a fenntartó által felkért  munkavédelmi előadó. A tájékoztató 
tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók 
aláírásukkal igazolják. 

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek, 
tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 
valamint, ha észleli, hogy a gyermek, tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye 
fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 
tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 
figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 
közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 
és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 
tantárgyak: fizika, kémia, informatika, technika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az 
osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 
előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 
tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag 
kell ismertetni az előírásokat.  

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 
olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető 
pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 

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. 

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

Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, baleset, stb.) esetén az épület 
kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni.  

Meg kell határozni azon eszközöket, gépeket, melyeket a tanulók csak felügyelet mellet, vagy 
egyáltalán nem használhatnak.  
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Az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb 
időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók 
állandó felügyelete mellett lehet. 

Az iskolában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály 
felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka 
kivételével) nem megengedett. 

A veszélyforrást jelentő munkahelyeket mindig zárva kell tartani (vegyszerraktár, szertár, 
stb..). 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú 
területrészt – 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. 

A dolgozó köteles közvetlen felettesét tájékoztatni, ha hitelt érdemlően tudomására jut, hogy az 
intézményi vagy személyi tulajdont veszély fenyegeti, illetve azt bűn-, vagy más egyéb 
cselekmény következtében kár érte. 
 
11.2 Eljárás  tanulóbalesetek esetén 
 
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 
 ha szükséges orvost kell hívnia, 
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 
 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

intézményvezetőjének. 

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

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 
feltétlenül orvost vagy mentőt kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi 
segítséget. 
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola intézményvezetőjének ki kell 
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett 
volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell 
tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 
 
11.3. Iskolán kívüli programokra vonatkozó szabályok 
a.)Tanulmányi kirándulás 

- A tanulmányi kirándulás megszervezéséhez be kell szerezni a szülői hozzájárulást.  
- Az utazáshoz elsősorban közösségi közlekedést kell igénybe venni. 
- Ha autóbusszal utaznak, akkor be kell szerezni az üzemeltetőtől az alábbi 

nyilatkozatokat:  
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 A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos 
előírásoknak. 

 Az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik 
érvényes okmányokkal. 

- Az utazás előtti napon le kell adni az utaslistát, ha az utazásra nem megy el valaki, 
akkor az iskolát értesíteni kell az utazás napján. 

- A kirándulás előtti napon a balesetvédelmi oktatás jegyzőkönyvét minden diák által 
aláírva le kell adni az iskolatitkárnak. 

- Egy osztály két pedagógus kísérővel, vagy két osztály három pedagógus kísérővel 
utazhat el. 

- A gyermekek biztonságáért a kirándulás alatt  a pedagógus kísérő a felelős. 
 

b.) Sportversenyen való részvétel 
- A sportversenyen való részvételhez be kell szerezni a szülői hozzájárulást.  
- Az utazáshoz elsősorban közösségi közlekedést kell igénybe venni. 
- Ha autóbusszal utaznak, akkor be kell szerezni az üzemeltetőtől az alábbi 

nyilatkozatokat:  
 A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos 

előírásoknak. 
 Az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik 

érvényes okmányokkal. 
- Az utazás előtti napon le kell adni az utaslistát, ha az utazásra nem megy el valaki, 

akkor az iskolát értesíteni kell az utazás napján. 
- A csapat 10 fő fölött két pedagógus kísérővel utazhat el. 
- A gyermekek biztonságáért a  rendezvény alatt  a pedagógus kísérő a felelős. 

 
c.) Mozi, színház, bábszínház látogatás 
- A kulturális intézménybe történő látogatás megszervezéséhez be kell szerezni a szülői 

hozzájárulást.  
- Az utazáshoz elsősorban a gyalogos közlekedést vagy a közösségi közlekedést kell 

igénybe venni. 
- Ha autóbusszal utaznak, akkor be kell szerezni az üzemeltetőtől az alábbi 

nyilatkozatokat:  
 A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos 

előírásoknak. 
 Az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik 

érvényes okmányokkal. 
- A programról a tanulókat vissza kell kísérni az iskolába. Csak azt a tanulót lehet a 

rendezvény helyszínéről elengedni, akinek azt a szülője írásban kérte. 
- Egy osztály két pedagógus kísérővel, vagy két osztály három pedagógus kísérővel 

vehet részt a rendezvényen. 
- A gyermekek biztonságáért a program alatt  a pedagógus kísérő a felelős. 
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SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
  

Alulírott (név,)………………………………………………………     engedélyezem, hogy 

kiskorú gyermekem: ……….……………………………………………………….......  

szül.helye, ideje, ………..…………………………………………………..,.…………………   

lakcíme: ………………………………………………………………………………………..a  

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 6.) 
által …………….(időpont) szervezett ……………………………………….(esemény) 
pedagógus kísérővel részt vegyen.  
Kijelentem továbbá, hogy a gyermekemnek sérülése, olyan betegsége nincs, amely  
kockázatot jelentene a …………………….való részvételében.  

Gyermekemnek állandó gyógyszere:…………………………………………… 
Gyermekem allergiás:……………………………………………………………..  
 
Amennyiben a gyermeknek állandó gyógyszerre van szüksége, azt az utazás során is magánál 
tartja, és erről a kísérő tanárokat  tájékoztatja.  
Amennyiben gyermekem az úton megbetegszik, hozzájárulok, hogy a kísérő pedagógus az 
orvoshoz kísérheti az én egyidejű tájékoztatásom mellett. 
A………………………. gyermekem szülői felelőségre vesz részt.  

Aláírásommal elfogadottnak tekintem, hogy amennyiben gyermekem - a 
…………………..tanúsított fegyelmezetlen magaviselete, vagy egyéb káresemény  miatt - 
balesetet szenved, az intézmény felé a káresemény kapcsán nem lépek fel kártérítési igénnyel. 

 

Dátum:                                                                ……………………………………………….. 
                             szülő/gondviselő 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
……………………………………………….. …………………………………………….. 

……………………………………………….. ………………………………………………. 

………………………………………………           ……………………………………………….. 
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12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 
 
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 
 
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve a 
gyermekeknek, az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az 
intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 
Amennyiben az intézmény bármely gyermekének, tanulójának vagy dolgozójának az 
intézmény épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli 
eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az intézmény 
intézményvezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.  
Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

- a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) 
- a tűz, 
- a robbantással történő fenyegetés. 
 

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, 
- közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 
- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 
- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 
- a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek fogadásáról. 
 
 Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola 
intézményvezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 
- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 
- a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről, 
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, 
- az épület kiürítéséről. 
 
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 
intézkedni a további biztonsági intézkedésekről. A fenti szerv képviselőjének utasításait az 
intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 
Az épületek kiürítését a tűzriadó és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. 
 
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 
Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 
bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti a 
Központ ügyeleti telefonszámára, az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének, a Központ 
felelős munkatársának,  aki köteles elrendelni a bombariadót. 
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A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő folyamatos jelzésével 
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. 
 
Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a “Kiürítési” tervnek 
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel 
ellentétes utasítás hiányában – iskola főbejáratától kb. 100 méterre, az intézmény vezetője 
által kijelölt parkokba. A felügyelő tanárok kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő 
és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a 
tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 
- Az épületből minden gyermeknek, tanulónak távoznia kell, ezért a foglalkozást, tanórát 

tartó nevelőnek a tantermen kívül tartózkodó gyermekekre 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 megtudjon győződni arról, nem maradt-e tanuló az épületben.  
A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 
tartózkodni tilos! 
 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék 
arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt 
megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó 
által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy 
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  
 
 
 
 

13. A TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE 
A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 
 
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
 a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, tanulói 

tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 
 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 
13.1 A tankönyvellátás célja és feladata 
 
 Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 
tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére biztosíthatók legyenek (a 
továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a 
tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.  
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata Az iskolai tankönyv-kölcsönzés 
során biztosítani kell, hogy a tanulók jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv 
kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a 
tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott 
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kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető – a 
tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.  
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 
állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a 
szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban 
kölcsönözhetik ki a könyvtárból.  

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az intézményvezető 
által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket a 
megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői 
munkaközösség véleményezze. Az intézményvezető elektronikus formában megküldi a 
tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő 
nyilatkozatát.  

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi 
közzé. 

 
 

13.2. A tankönyvfelelős megbízása 
 
 Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a 
tankönyvforgalmazó elektronikus felületén (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) megrendeli a 
tankönyveket és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól kiosztásra átveszi.  
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a 
felelős, aki kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: 
tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A 
feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, ezért díjazásban 
részesül.  

 
13.3 Az iskolai tankönyv-támogatási és - megrendelési igények felmérésének folyamata  

Az iskola intézményvezetője minden év április 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell 
vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból.  
Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napján kell 
elvégezni.  
Az iskola intézményvezetője a meghatározott felmérés alapján megállapítja, hány tanuló 
esetében kell biztosítani az ingyenes tankönyveket.  
  
 
13.4 Az iskolai tankönyvrendelés és - ellátás, a pedagóguskézikönyv-rendelés és - ellátás 
rendje  
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően 
közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer 
alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti:  
a) tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,  
b) tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének 
határideje június 30.  
c) pótrendelés határideje szeptember 5.  
A tankönyvrendelést a tankönyvrendelés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján 
kell megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, a kísérleti 
tankönyv megnevezésének, az érintett tanulóknak - ha ismertek - és a tanulókat esetlegesen 
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megillető támogatásoknak - amennyiben ismertek - a feltüntetésével. Az iskolának a 
megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetnie, akik számára nem rendel 
tankönyvet, az okok megjelölésével.  
A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként legfeljebb 
15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől. Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a 
módosítás oka  
a) az osztálylétszám változása,  
b) az, hogy az adott tanévi tankönyvjegyzék a határidőt követően újabb tankönyvvel, 
pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az iskola a fenntartója engedélyével ezek közül 
választott.  
 
A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli időszakban a 
tankönyvellátási szerződésben meghatározott feltételekkel is jogosult tankönyvrendelést 
leadni, amelyet a Könyvtárellátó teljesít.  
Az iskola az iskolában alkalmazott és az adott tantárgyhoz kifejlesztett, továbbá a 
tankönyvjegyzéken lévő pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igényeit minden év 
június 30-áig pedagógus-kézikönyvenként összesítve meghatározza, és a 
pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos rendelését - amely bármely iskola esetén 
legfeljebb kettő, adott köznevelési tankönyvhöz fejlesztett pedagógus-kézikönyv lehet - a 
tankönyvrendelés módosításának határidejéig megküldi a Könyvtárellátó részére. A kiadó az 
adott tankönyvéhez fejlesztett pedagógus-kézikönyveket térítésmentesen átadja a 
Könyvtárellátó részére, amely azokat az iskolák részére továbbítja.  
 
Az iskola a hit- és erkölcstanoktatáshoz a bevett egyház által alkalmazott tankönyvekre 
vonatkozó rendelését tankönyvenként és egyházanként összesítve küldi meg a Könyvtárellátó 
részére. A Könyvtárellátó az adott egyházra vonatkozó adatok összesítését követően megküldi 
az adatokat az érintett bevett egyház számára. A hit- és erkölcstanoktatáshoz alkalmazott 
tankönyvek beszerzéséről és az iskolákhoz tanévkezdésre történő eljuttatásáról a bevett 
egyház gondoskodik.  
Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 
létszámát is figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, 
hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az 
iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  
 
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a 
szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek 
grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. 
Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 
használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók 
heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek 
tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg.  
 
Az iskolának legkésőbb május 31-ig közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és 
kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók 
kikölcsönözhetnek.  
 
Az iskola intézményvezetője a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett 
iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet 
rendelhet az iskolai tankönyvrendelés keretei között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a 
kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt, feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, 
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műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra 
kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.  
 
A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai 
tankönyvellátás helyi rendjében az iskola intézményvezetőjének meg kell neveznie a 
tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka 
ellenértéke elismerésének elveit.  
 
Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók, a 
pedagógusok részére megbízásából átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének 
elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, 
pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában.  
A központ által fenntartott iskola esetében a központon keresztül a tankönyvfelelősnek a 
Könyvtárellátó díjazást fizet.  
A díjazás forrása  

a) a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási 
szerződés alapján a központon keresztül az iskolának átengedett összeg. 

Az iskola intézményvezetője gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az 
állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek kivételével -, továbbá a 
pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, a 
továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a 
pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint 
bocsássák rendelkezésre. 
 
 
 
 

14. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 
 
 Az intézmény eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az 
intézmény jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és 
kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint 
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 
 
 
14.1 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 
 

 A legjelentősebb történelmi eseményekről, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés 
(október 23., március 15.) minden esztendőben megtörténik. Ezekre az évfordulókra a 
tanulóközösségek műsort készítenek tanáraik segítségével.  

 Az iskolarádión keresztül előadott műsor keretében kell megemlékezni az aradi 
vértanúk mártírhalálának évfordulójáról, a kommunizmus áldozatairól, a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról, illetve a Holocaustról. 

 Az iskolaközösség megemlékezik az iskola alapításának kerek éves évfordulójáról. 
 Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős 

diákjaink búcsúztatását, a ballagást. 
 Művészeti iskola vizsgaelőadásán és kiállításán a művészeti iskolai növendékek számot 

adnak az adott tanévben megszerzett ismereteikről 
 Karácsonykor ünnepi műsort és koncertet adunk az iskola közössége számára. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

50 
 

 Katalin-napi kisfarsangon a harmadik évfolyam műsorral mutatkozik be az első 
évfolyamos tanulóknak és szüleiknek. 

 Az első osztályosok Iskola Polgárává fogadó ünnepségén műsort adnak a kis elsősök és 
esküt tesznek. 

 Gergelyezés alkalmával iskolába hívogató műsort adunk a szomszéd óvodában. 
 
14.2  Iskolai szintű szórakoztató rendezvények 
 

 Minden osztály osztálykeretben farsangi mulatságot szervez, melyet közös 
felvonulással, tánccal zárul. 

 Minden évben megrendezésre kerül a gyermeknap. 
 Minden évben megrendezésre kerül a DÖK nap. 

 
14.3 A hagyományápolás külső megjelenési formái 
A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul. 
 
14.3.1 Az intézmény zászlója 
Az intézmény rendelkezik intézményi zászlóval, melynek őrzési helye az intézményvezetői 
iroda. Valamennyi iskolai ünnepélyen a nemzeti zászló és az iskolai zászló egymás mellett 
kerül elhelyezésre. 
 
14.3.2 Az iskola pedagógusainak és tanulóinak kötelező ünnepi viselete, tanulóink 
sportöltözete 

Ünnepi viselet:   
Pedagógusoknak: sötét alj, fehér ing,  
Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, iskolai emblémájával ellátott 
nyakkendő 
Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő, iskolai emblémájával ellátott nyakkendő 

 
Az intézmény hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipő, fehér zokni, 
fehér iskolai emblémával ellátott póló, melegítő alsó vagy rövidnadrág. 
 
 
A tanulóknak az iskolában lehetőségük van az iskola faliújsága, iskolaújsága szerkesztésére. 
Az iskola vezetősége minden olyan kezdeményezést támogat, mely az iskolához tartozás 
érzését erősíti.  
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15. FEGYELMI ELJÁRÁS 
15.1  A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 
 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 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. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem 
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 
mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 
tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet 
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 
intézmény intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi 
eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell 
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) 
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 
 
15.2  A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 
 
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események 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. 
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Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  
 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően írásban felhívja a 

kötelességszegéssel gyanúsított kiskorú szülőjét az egyeztető eljárás igénybevételének 
lehetőségéről; 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége; 
 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 
és a szülőt nem kell értesíteni; 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 
intézményvezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az 
egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és 
írásban értesíti az érintett feleket; 

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

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 
szükséges; 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 
utasíthatja vissza; 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek 
célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése; 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 
három hónapra felfüggeszti; 

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

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

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

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik; 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 
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16. A DOLGOZÓK MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁI 
A pedagógus munkakörben dolgozók munkaköri leírásának fejléce 
 
Munkáltató neve: Debreceni Tankerületi Központ 
Munkáltató címe: 4026. Debrecen, Kálvin tér 11. 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
Név:     
Oktatási azonosító szám:      
Adóazonosító szám:    
Munkakör:                            
Illetménye:     
Egyéb megbízása:       
Heti munkaideje:    
Órakedvezmény:    
 
Munkáltatói jog gyakorlója:  
Átruházott munkáltatói jog gyakorlója:  
Közvetlen felettese:   
Munkavégzés helye:  
 
Munkakörhöz szükséges végzettség, szakképzettség:  
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 
 - 20/2012.EMMI rendelet, 
 - 229/2012. Kormányrendelet, 

- 326/ 2013. Kormányrendelet, 
 -  SZMSZ, Házirend, 
 - Pedagógiai program. 
 
Munkaköri feladatait az adott  tanévben érvényes:  
     - tantárgyfelosztás 
     - órarend 
      - ügyeleti rend 
     - és terembeosztás szerint látja el.  
 
Mesterpedagógus esetén kiegészül a munkaköri leírás az alábbiakkal: 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) szerint:   
„4. § (5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai 
ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy 
szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött 
munkaideje nem lehet több 
a) heti tizennyolc óránál, 
b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál, 
c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál, 
továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól 
mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.” 
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A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaköri leírásának fejléce 
 
 
Munkáltató neve: Debreceni Tankerületi Központ 
Munkáltató címe: 4026. Debrecen, Kálvin tér 11. 
 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
Név:     
Oktatási azonosító:  
Adóaz. szám:  
Munkakör:    
Közalkalmazotti osztály:  
Egyéb megbízása:-      
Heti munkaideje:     
 
Munkáltatói jog gyakorlója:  
Átruházott munkáltatói jog gyakorlója:  
Közvetlen felettese:   
 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

 vezető beosztású munkakörök:  
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  
 
Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  
 
A munkavégzés helye: 
   
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 
 - 20/2012.EMMI rendelet, 
 - 229/2012. Kormányrendelet, 

- 326/ 2013. Kormányrendelet, 
 -  SZMSZ, Házirend, 
 - Pedagógiai program. 
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Az intézményi üzemeltetésben alkalmazottak munkaköri leírásának fejléce 
 
 
Munkáltató neve: Debreceni Tankerületi Központ 
Munkáltató címe: 4026. Debrecen, Kálvin tér 11. 
 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Név:      
Adóaz. szám:     
Munkakör:      
Közalkalmazotti osztály:    
Heti munkaideje:     
Átruházott munkáltatói jogkör gyakorlója:  
Közvetlen vezetője:  
Munkavégzés helye:  
 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
 - Intézményvezető 
 - Intézményvezető helyettesek, 
 - Intézményegység-vezető, 
 - Közvetlen vezetője. 
 
Helyettesítését ellátja:  
A munkakörnek alárendelt munkakörök:  
Rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel. 
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MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYEGGYSÉG VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 
A munkakör célja: 
A közoktatási törvény szerint a művészeti  iskola intézményegység vonatkozásában az 
intézményegység-vezetői feladatainak ellátása. A művészeti iskolai intézményegység-vezető 
az intézményvezető közvetlen munkatársa. Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel 
és felelősséggel helyettesíti. Az intézményvezető megbízása alapján levelezést folytat és 
aláírási joggal rendelkezik. Intézkedéseit teljes felelősséggel és jogkörrel hozza 
 
Munkaköri feladatok: 
Ellenőrzi az intézményvezető utasításának végrehajtását, és az intézményvezető útmutatásai 
szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. Munkáját 
tervszerűen végzi, a végzett munkáról feljegyzéseket készít, melyet az intézményvezető által 
meghatározott időben írásos beszámoló formájában lead. 
Heti munkaideje: 40 óra, amelyből kötelező óraszáma heti 6 óra. Az ahhoz kapcsolódó és 
azzal megegyező előkészületi időn kívül, a többi időt az intézményegység-vezető teendők 
ellátására fordítja. Az előkészületi időt nem köteles az intézményben eltölteni. Időbeosztása a 
munkaköri feladatokhoz igazodik. Az intézményben való benntartózkodásának idejét az Éves 
Munkaterv tartalmazza. 
 
 
A beosztással járó általános és rendszeres feladatok: 
1. A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt vesz a 

nevelőtestületi, vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, szavaz, és a 
határozatok meghozatalát követően támogatja végrehajtásukat. Nevelőtestületi 
értekezletet vezet. 

2. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a művészeti iskolai tanárok munkáját az 
intézményvezetői utasítás alapján, ismeri a tanterv, a szervezeti és működési 
szabályzat, illetve az ellenőrzési terv, az intézményi munkaterv rendelkezéseit. 

3. Elkészítteti a tanmeneteket, ezeket a munkaközösség-vezető véleményezése után 
jóváhagyja, aláírja. 

4. Rendszeresen látogatja a művészeti iskolai órákat, ellenőrzi a tanárok órára való 
felkészülését, a tanmenetek betartását, a naplók vezetését, tapasztalatait megbeszéli az 
érintettekkel. 

5. Szervezi és irányítja a művészeti iskola által szervezett intézményi ünnepélyeket, 
megemlékezéseket, rendezvényeket, felelős azok rendjéért, színvonaláért. 

6. Elkészítteti az intézményegység órarendjét. 
7. Megtervezi az intézményegységben helyettesítések elosztását, a szakszerűséget, a 

helyettesítési rendet. 
8. Májusban elkészíti a művészeti iskolai tantárgy-felosztását. 
9. Ellenőrzi a házirend szabályainak megtartását, megszervezi és ellenőrzi az 

iskolaépület, tantermek, udvarok rendjét, tisztaságát, biztonságát. 
10. Ellenőrzi a szertárak fejlesztését, biztosítja  taneszköz-fejlesztést. 
11. Előkészíti az osztályozó- és munkaértekezleteket, ellenőrzi a tanulók beírási naplóját, 

a törzslapokat és a foglalkozási naplókat. 
12. Gondoskodik a nyomtatványok beszerzéséről, kiosztásáról, egységes kitöltéséről, 

vezetéséről, ezeket rendszeresen ellenőrzi. 
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13. Gondoskodik a térítési díj, tandíj összegének megállapításáról, az egyes tanulók által 
fizetett díjak megállapításáról. Ellenőrzi az időarányos befizetés meglétét, felszólítja a 
hátralékosokat. 

14. Szakszerűen irányítja, ellenőrzi a szintfelmérő és különbözeti vizsgákat. 
15. Az intézményvezetővel történt megbeszélés után elkészítteti, elkészíti a jelentéseket, a 

statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat. 
16. Részt vesz a nevelők minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait közli az intézmény 

intézményvezetőjével. 
17. Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a 

pedagógusok. 
18. Intézkedik a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírások betartásához 

szükséges eszközök beszerzéséről. 
19. Irányítja a leltározást és selejtezést. 
20. Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett 

munkáról és a feladatokról. 
21. Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.  
22. A tanulók, szülők, dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a 

munkája során tudomására jutott adatokat megőrzi. 
23. Ellenőrzi a közvetlen beosztottak által vezetett munkaidő -nyilvántartást. 
24. Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény 

intézményvezetője alkalmanként megbízza. 
25. Vezetőtársai távollétében a munkaterületükön felmerülő halaszthatatlan 

intézkedéseket megtenni köteles. 
26. Megszervezi, levezeti és felügyeli az osztályozó és a művészeti alap- és záróvizsgákat. 
27. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. Tanítási órán 

minőségi munkát végez. (Felkészülés, szervezés, ellenőrzés, értékelés). Az írásbeli 
dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 2 héten belül kijavítja. A 
felmérő dolgozatok megírását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a 
tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli.  
 

Szakmai feladatainak és eszközeinek megválasztásában – az iskola nevelési célkitűzéseihez 
igazodva – autonómiával rendelkezik, ugyanakkor eljárásának szakszerűségéért és 
korszerűségéért felelősséggel tartozik. 
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően, a titoktartási kötelezettséget betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén 
a szükséges intézkedést megtenni. 
 
Aláírási jogköre kiterjed a következő területekre: 
- a tanulói jogviszony, munkaviszony igazolása, 
- szakmai teljesítés igazolására, 
- másolatok kiállítása, hitelesítése, 
- az iskola címére érkező küldemények átvétele, a nem névre szólók felbontása. 
 
 
FELELŐSSÉGI KÖR 
Személyesen felelős a közvetlen beosztott kollegák munkavégzéséért. 
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Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt 
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek 
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és 
tevékenységére. 
Felelősségre vonható: 
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 
Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, 
kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg. 
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INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES (felső tagozat) MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 
A munkakör célja: 
A köznevelési törvény szerint az iskola intézményegysége vonatkozásában az 
intézményegység vezetői feladatok ellátásában való aktív közreműködés, az 
intézményegység-vezető segítése. Az intézményvezetőt távollétében megbízás esetén teljes 
jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Az intézményvezető megbízása alapján levelezést 
folytat és aláírási joggal rendelkezik. Intézkedéseit teljes felelősséggel és jogkörrel hozza. 
 
Munkaköri feladatok: 
Ellenőrzi az intézményvezető utasításának végrehajtását, és az intézményvezető útmutatásai 
szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. Munkáját 
tervszerűen végzi, a végzett munkáról feljegyzéseket készít, melyet az intézményvezető által 
meghatározott időben írásos beszámoló formájában lead. 
Heti munkaideje: 40 óra, amelyből tanítási óraszáma heti 4 óra. Az ahhoz kapcsolódó és azzal 
megegyező előkészületi időn kívül, a több időt az intézményvezető helyettesi teendők, 1 
napot szakértői feladatok ellátására fordítja. Időbeosztása a munkaköri feladatokhoz igazodik. 
Az intézményben való benntartózkodásának idejét az Éves Munkaterv tartalmazza. 
 
A beosztással járó általános és rendszeres feladatok: 
1. A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt vesz a 

nevelőtestületi, vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, szavaz, és a 
határozatok meghozatalát követően támogatja végrehajtásukat. Nevelőtestületi 
értekezletet vezet. 

2. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a felső  tagozaton tanító  pedagógusok munkáját 
az intézményvezetői utasítás alapján, ismeri a tanterv, a szervezeti és működési 
szabályzat, illetve az ellenőrzési terv, az intézményi munkaterv rendelkezéseit. 

3. Elkészítteti a tanmeneteket, foglalkozási terveket, ezeket a munkaközösség-vezetők 
véleményezése után jóváhagyja, aláírja. 

4. Rendszeresen látogatja a tanítási órákat, egyéb foglalkozásokat, ellenőrzi a tanárok 
órára való felkészülését, a tanmenetek betartását, az elektonikus osztálynaplók 
vezetését, tapasztalatait megbeszéli az érintettekkel. 

5. Szervezi és irányítja a felső tagozaton tanító pedagógusok által szervezett intézményi 
ünnepélyeket, megemlékezéseket, rendezvényeket, felelős azok rendjéért, színvonaláért. 

6. Elkészítteti az intézmény órarendjét, napközis munkarendjét megszervezi és ellenőrzi az 
ügyelet ellátását. 

7. Megtervezi a helyettesítések elosztását, a szakszerűséget, a helyettesítési rendet. 
8. Májusban elkészíti a munkaterületén dolgozó pedagógusok tantárgy-felosztását. 
9. Ellenőrzi a házirend szabályainak megtartását. 
10. Ellenőrzi a szertárak fejlesztését, biztosítja a tankönyv és taneszköz fejlesztést. 
11. Előkészíti az osztályozó- és munkaértekezleteket, ellenőrzi a tanulók beírási naplóját, az 

anyakönyvet. 
12. Gondoskodik a nyomtatványok beszerzéséről, kiosztásáról, egységes kitöltéséről, 

vezetéséről, ezeket rendszeresen ellenőrzi. 
13. Szakszerűen irányítja, ellenőrzi, az osztályozó, különbözeti, javító és egyéb vizsgákat  
14. Az intézményvezetővel történt megbeszélés után elkészítteti, elkészíti a jelentéseket, a 

statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat. 
15. Ellenőrzi a közvetlen beosztottak által vezetett munkaidő-nyilvántartást. 
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16. Elkészíti az intézményi statisztikákat (KIR, félévi, év végi), elektronikusan adatokat 
szolgáltat a KIR-be és a Fenntartónak. 

17. Koordinálja az országos méréseket. 
18. Ellenőrzi és összesíti a tanulók jelentkezési lapjait a továbbtanulással kapcsolatosan.  
19. Részt vesz a nevelők minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait közli az intézmény 

intézményvezetőjével. 
20. Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok. 
21. Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról 

és a feladatokról. 
22. Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal. 
23. A tanulók, szülők, dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a 

munkája során tudomására jutott adatokat megőrzi. 
24. Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény 

intézményvezetője alkalmanként megbízza . 
25. Vezetőtársai távollétében a munkaterületükön felmerülő halaszthatatlan intézkedéseket 

megtenni köteles. 
26. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. Tanítási 

(foglalkozási) órán minőségi munkát végez. (Felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 
értékelés). Szakmai feladatainak és eszközeinek megválasztásában – az iskola nevelési 
célkitűzéseihez igazodva – autonómiával rendelkezik, ugyanakkor eljárásának 
szakszerűségéért és korszerűségéért felelősséggel tartozik. 

A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően, a titoktartási kötelezettséget betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén 
a szükséges intézkedést megtenni. 
 
Aláírási jogköre kiterjed a következő területekre: 
- a tanulói jogviszony igazolása, 
- másolatok kiállítása, hitelesítése, 
- az iskola címére érkező küldemények átvétele, a nem névre szólók felbontása. 
 
FELELŐSSÉGI KÖR 
Személyesen felelős a közvetlen beosztott kollegák munkavégzéséért. 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt 
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek 
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és 
tevékenységére. 
Felelősségre vonható: 
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 
Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus a teljes munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, 
kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg. 
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INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES (alsó tagozat) MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 
A munkakör célja: 
A köznevelési törvény szerint az iskola intézményegysége vonatkozásában az 
intézményegység vezetői feladatok ellátásában való aktív közreműködés, az 
intézményegység-vezető segítése. Az intézményvezetőt távollétében megbízás esetén teljes 
jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Az intézményvezető megbízása alapján levelezést 
folytat és aláírási joggal rendelkezik. Intézkedéseit teljes felelősséggel és jogkörrel hozza. 
 
Munkaköri feladatok: 
Ellenőrzi az intézményvezető utasításának végrehajtását, és az intézményvezető útmutatásai 
szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. Munkáját 
tervszerűen végzi, a végzett munkáról feljegyzéseket készít, melyet az intézményvezető által 
meghatározott időben írásos beszámoló formájában lead. 
Heti munkaideje: 40 óra, amelyből tanítási óraszáma heti 4 óra. Az ahhoz kapcsolódó és azzal 
megegyező előkészületi időn kívül, a több időt az intézményvezető helyettesi teendők, 1 
napot szakértői feladatok ellátására fordítja. Időbeosztása a munkaköri feladatokhoz igazodik. 
Az intézményben való benntartózkodásának idejét az Éves Munkaterv tartalmazza. 
 
A beosztással járó általános és rendszeres feladatok: 

1. A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt vesz a 
nevelőtestületi, vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, szavaz, és a 
határozatok meghozatalát követően támogatja végrehajtásukat. Nevelőtestületi 
értekezletet vezet. 

2. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az alsó tagozaton, tanító pedagógusok, 
fejlesztőpedagógusok munkáját az intézményvezetői utasítás alapján, ismeri a tanterv, 
a szervezeti és működési szabályzat, illetve az ellenőrzési terv, az intézményi 
munkaterv rendelkezéseit. 

3. Elkészítteti a tanmeneteket, foglalkozási terveket, ezeket a munkaközösség-vezetők 
véleményezése után jóváhagyja, aláírja. 

4. Rendszeresen látogatja a tanítási órákat, egyéb foglalkozásokat, ellenőrzi a tanárok 
órára való felkészülését, a tanmenetek betartását, az osztálynaplók vezetését, 
tapasztalatait megbeszéli az érintettekkel. 

5. Szervezi és irányítja az alsó tagozaton tanító pedagógusok által szervezett intézményi 
ünnepélyeket, megemlékezéseket, rendezvényeket, felelős azok rendjéért, 
színvonaláért. 

6. Elkészítteti az intézmény órarendjét, napközis munkarendjét megszervezi és ellenőrzi 
az ügyelet ellátását. 

7. Megtervezi a helyettesítések elosztását, a szakszerűséget, a helyettesítési rendet. 
8. Májusban elkészíti a munkaterületén dolgozó pedagógusok tantárgy-felosztását. 
9. Ellenőrzi a házirend szabályainak megtartását. 
10. Ellenőrzi a szertárak fejlesztését, biztosítja a tankönyv és taneszköz fejlesztést. 
11. Előkészíti az osztályozó- és munkaértekezleteket, ellenőrzi a tanulók beírási naplóját, 

az anyakönyvet. 
12. Gondoskodik a nyomtatványok beszerzéséről, kiosztásáról, egységes kitöltéséről, 

vezetéséről, ezeket rendszeresen ellenőrzi. 
13. Szakszerűen irányítja, ellenőrzi, az osztályozó, különbözeti, javító és egyéb vizsgákat  
14. Az intézményvezetővel történt megbeszélés után elkészítteti, elkészíti a jelentéseket, a 

statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat. 
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15. Ellenőrzi a közvetlen beosztottak által vezetett munkaidő-nyilvántartást jelenléti 
íveket. 

16. Részt vesz a nevelők minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait közli az intézmény 
intézményvezetőjével. 

17. Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a 
pedagógusok. 

18. Vezeti a BTM-es, SNI tanulók szakvéleményének érvényességét. 
19. Ellenőrzi az egyéni fejlesztési tervek elkészítését, a fejlesztőpedagógusok munkáját. 
20. Kapcsolatot tart a hitoktatókkal, vezeti a hit és erkölcstan órák megtartását. 
21. Szervezi és ellenőrzi a főiskolai hallgatók gyakorlatát, elkészíti a hozzá kapcsolódó 

adatszolgáltatást. 
22. Tájékoztató szülői értekezlet tart a környező óvodákban a sikeres beiskolázás 

érdekében. 
23. Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett 

munkáról és a feladatokról. 
24. Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal. 
25. A tanulók, szülők, dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a 

munkája során tudomására jutott adatokat megőrzi. 
26. Munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény 

intézményvezetője alkalmanként megbízza. 
27. Vezetőtársai távollétében a munkaterületükön felmerülő halaszthatatlan 

intézkedéseket megtenni köteles. 
28. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. Tanítási 

(foglalkozási) órán minőségi munkát végez. (Felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 
értékelés). Szakmai feladatainak és eszközeinek megválasztásában – az iskola nevelési 
célkitűzéseihez igazodva – autonómiával rendelkezik, ugyanakkor eljárásának 
szakszerűségéért és korszerűségéért felelősséggel tartozik. 

A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően, a titoktartási kötelezettséget betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén 
a szükséges intézkedést megtenni. 
 
Aláírási jogköre kiterjed a következő területekre: 
- a tanulói jogviszony, munkaviszony igazolása, 
- másolatok kiállítása, hitelesítése, 
- szakmai teljesítés igazolására, 
- az iskola címére érkező küldemények átvétele, a nem névre szólók felbontása. 
 
FELELŐSSÉGI KÖR 
Személyesen felelős a közvetlen beosztott kollegák munkavégzéséért. 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt 
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek 
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és 
tevékenységére. 
Felelősségre vonható: 
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

63 
 

 
Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus a teljes munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, 
kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg. 
 
 

 
A TANÍTÓ  MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 
A munkakör célja:  
A 6-10 éves tanulók életkornak megfelelő fejlesztő foglalkoztatása, tanítása és nevelése a 
NAT és az iskolai pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek 
sokoldalú fejlesztése, a kötelesség- és feladattudat kialakítása, a kulturált szokások 
kialakítása. 
A tanulók tanórák utáni iskolában töltött idejének célszerű, hasznos intenzív fejlesztő 
foglalkozásokkal való kitöltése. 
 
Munkaköri feladatok: 
 
 I. Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés: 

1. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, 
sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli 
tanulócsoportját. 

2. Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 
differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő 
foglalkoztatásra, az idő optimális kihasználására. 

3. Szemléltető és kísérleti eszközöket készít elő a bemutató és tanuló kísérleti 
foglalkozásokra. Az ismereteket a gyerekek tapasztalataira építve, az érdeklődés 
felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek 
folyamatos fejlesztése mellett adja át. 

4. A taneszközöket a szakleltárostól egy tanévre átveszi, majd tanév végén azokkal 
elszámol, az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik. 

5. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 
segítségnyújtással biztosítja a továbbhaladást. 

6. Színvonalasan végzi a tehetséges tanulók differenciáláson kívüli szakköri 
foglalkoztatását, tanulmányi versenyre való felkészítését. 

7. Megtartja az írásbeli és szóbeli gyakorlási formák egyensúlyát, az írásbeli feladatokat    
ellenőrzi, javítja, és a tanulókkal együtt értékeli. 

8. Rendszeresen ellenőrzi és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi 
teljesítményeit. A tanulók sajátosságainak figyelembevételével készíti el a szaktárgy 
ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközeit (feladatsorok, tudásszintmérő 
tesztek) 

9. A füzeteket ellenőrzi (helyesírási hibák javítása). A házi feladatot közösen javítja a 
tanulókkal és értékeli. 

 
 
II. Nevelés és felügyelet: 
 
1. Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan 

irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, 
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megnyilvánulásai, munkafegyelme példát mutasson a tanulók előtt. Oktató-nevelő 
munkája során világos, egyértelmű utasításokat ad, a gyerekek életkorának megfelelő 
szókészletet, szakkifejezéseket használ. Felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és 
erkölcsi fejlődéséért, jogait és kötelességeit a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről tartalmazza, de kötelezőek e törvény végrehajtási rendeletei, az 
intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai is. 

2. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyermeket felügyelet nélkül), óvja a 
gyermekek jogait, az emberi méltóságát. 

3. Feladata a gyerekek alapos megismerése tudatos megfigyeléssel, változatos, közös 
tevékenységekkel. Betartatja tanulóival az iskolai házirendet, biztosítja a türelmes, 
nyugodt légkörű környezetet. Nevelő munkáját foglakozási tervben rögzített módon 
tudatosan tervezi, nagy gondot fordít a tanulók változatos foglalkoztatására, heti tervet 
készít. 

4. Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítés örömforrásának felfedeztetése, 
a spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése. Biztosítja a tanulók másnapi felkészülését, 
az önálló tanulás feltételeinek megteremtését, módszereinek megtanítását és a szükség 
szerinti segítségnyújtást. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek a heti rendben megjelölt 
tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak, írásbeli házi feladataikat 
maradéktalanul elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden esetben, minőségileg lehetőség 
szerint ellenőrzi. A memoritereket lehetőség szerint kikérdezi. 

5. Biztosítja, hogy a gyerekek a foglalkozások szüneteiben egészséges körülmények között 
játszhassanak, naponta mozoghassanak a szabad levegőn. Ebéd után kötetlen 
szabadidőben biztosítja a tanulóknak a szabad levegőn való mozgást, kikapcsolódást, 
eközben személyesen felügyel rájuk. Ez idő alatt indirekten irányítja tevékenységüket, a 
gyerekek tanácstalansága esetén célravezető pedagógiai lépést tesz.  

6. Tanórán kívüli igényes, a természeti és társadalmi tájékozódást egyaránt szolgáló 
szabadidős elfoglaltságot szervez, gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait. 

7. Tervszerűen végzi a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikatív képességeinek, 
személyiségének fejlesztését: az együttműködési készség, önállóság, öntevékenység 
kialakítását. A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz 
ki. 

8. A rászorulókat a megadott időkeretek között korrepetálja, vagy segítségüket 
tanulócsoportok szervezésével biztosítja. 

9. Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztályát felkészíti, végrehajtja a rá osztott 
feladatokat, ügyeletesi teendőket. 

10. Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 
tanítványait oktató, nevelő pedagógusokkal, a tanulók életét tanulmányait segítő 
személyekkel (pl. gyermekjóléti szolgálat, pszichológus, stb.). Különös gondot fordít a 
hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

11. Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagos tájékoztatást nyújt a szülőknek a 
gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 

12. A tanulók ültetési rendjét tanító párjával kialakítja, illetve a tanuló fejlődését 
figyelembe véve változtatja. Az ültetési rendnél figyelembe veszi a szülő kérését is. 

13. A pedagógus munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való 
kitöltése. 

- Az adott időkeretek szabta lehetőségek szerint, csoportja számára legalább heti 1 
alkalommal kultur-, sport-játék, és munkafoglalkozásokat, iskolán kívüli 
tevékenységeket, sétát, valamint heti értékeléseket szervez. 

- Gondos tervezéssel biztosítja, hogy ezek színvonalasak legyenek. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

65 
 

14. Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kulturált 
étkezés feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartatásáról és a tanulók 
fegyelmezett viselkedéséről. 

15. A foglalkozások befejezése után kikíséri a bejárathoz, átadja a szülőknek, vagy a szülő 
írásos engedélye alapján önállóan engedi haza a tanulókat. Az ügyeletben maradó 
gyerekeket átadja az ügyeletet tartó nevelőnek, aki gondoskodik a felügyelet ellátásáról, 
17 órakor jelzi az ügyeletes iskolavezetőnek, ha a tanulók biztonságos hazaérkezése 
nem megoldott. 

16. Felelősök választásával a napközis tevékenységek területére és azok munkájának 
ellenőrzésével – munkaideje alatt – biztosítja az ebédlő, a játszótér, a 
csoportfoglalkozásokra használt tanterem és az iskolaudvar rendjét és biztonságát. 

17. Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök 
gondos tárolásáról, és állaguk megőrzéséről. 

18. Aktívan részt vesz munkaközösségének munkájában, állandó önképzéssel fejleszti 
tudását. A továbbképzéseken, tanfolyamokon megismert szakmai újdonságokról a 
munkaközösségben beszámol.  

19. Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni annak értekezletein, megbeszélésein, és 
az iskolai rendezvényeken. 

20. Figyelemmel kíséri a tanulók térítési díjainak befizetését. 
21. Nyílt napokon aktívan részt vesz, vállal a feladatokból, bemutató órákat tart. 
 
III. Tanügyi feladatok: 
 

1. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen 
végrehajtja az intézményvezető és a vezető helyettesek utasításait. Naponta 15 perccel 
az 1. órája előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályozottságánál az SZMSZ 
szerint eljárni, a tanítási órák témájának tájékoztatásával hozzájárul a helyettesítés 
szakszerűségéhez. 

2. Ellátja a tanítványaival kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész 
vezetése, félévi és év végi tantárgyi statisztikák, stb.). 

3. Az osztály órarendjét, délutáni munkarendjét elkészíti. 
4. Naponta vezeti a jelenléti ívet. 

 
 
Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit, digitális 
taneszközöket. 
 
Jogkör, hatáskör: 
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 
vezetett gyermek csoportra terjed ki. 
 
 
 
FELELŐSSÉGI KÖR: 
 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, a 
pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek érdekelsőbbségéért, az 
egyenlő bánásmódért. 
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Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is -, megszerezzék a NAT követelményeiben 
meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. Felelős a rábízott 
gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
Felelősségre vonható:  

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 
Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus az  órarendi órák, köteles helyettesi órák, értekezletek, iskolai rendezvények 
idején köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖK- TANÍTÓ  MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 
A munkakör célja:  
A 6-10 éves tanulók életkornak megfelelő fejlesztő foglalkoztatása, tanítása és nevelése a 
NAT és az iskolai pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek 
sokoldalú fejlesztése, a kötelesség- és feladattudat kialakítása, a kulturált szokások 
kialakítása. 
A tanulók tanórák utáni iskolában töltött idejének célszerű, hasznos intenzív fejlesztő 
foglalkozásokkal való kitöltése. 
 
Munkaköri feladatok: 
 I. Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés: 

1. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, 
sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli 
tanulócsoportját. 

2. Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 
differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő 
foglalkoztatásra, az idő optimális kihasználására. 

3. Szemléltető és kísérleti eszközöket készít elő a bemutató és tanuló kísérleti 
foglalkozásokra. Az ismereteket a gyerekek tapasztalataira építve, az érdeklődés 
felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek 
folyamatos fejlesztése mellett adja át. 

4. A taneszközöket a szakleltárostól egy tanévre átveszi, majd tanév végén azokkal 
elszámol, az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel 
tartozik. 

5. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 
segítségnyújtással biztosítja a továbbhaladást. 

6. Színvonalasan végzi a tehetséges tanulók differenciáláson kívüli szakköri 
foglalkoztatását, tanulmányi versenyre való felkészítését. 

7. Megtartja az írásbeli és szóbeli gyakorlási formák egyensúlyát, az írásbeli feladatokat    
ellenőrzi, javítja, és a tanulókkal együtt értékeli. 

8. Rendszeresen ellenőrzi és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi 
teljesítményeit. A tanulók sajátosságainak figyelembevételével készíti el a szaktárgy 
ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközeit (feladatsorok, tudásszintmérő 
tesztek) 

9. A füzeteket ellenőrzi (helyesírási hibák javítása). A házi feladatot közösen javítja a 
tanulókkal és értékeli. 

 
 
 
II. Nevelés és felügyelet: 
 

1. Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan 
irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, 
megnyilvánulásai, munkafegyelme példát mutasson a tanulók előtt. Oktató-nevelő 
munkája során világos, egyértelmű utasításokat ad, a gyerekek életkorának megfelelő 
szókészletet, szakkifejezéseket használ. Felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és 
erkölcsi fejlődéséért, jogait és kötelességeit a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
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köznevelésről tartalmazza, de kötelezőek e törvény végrehajtási rendeletei, az 
intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai is. 

2. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyermeket felügyelet nélkül), óvja 
a gyermekek jogait, az emberi méltóságát. 

3. Feladata a gyerekek alapos megismerése tudatos megfigyeléssel, változatos, közös 
tevékenységekkel. Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai házirend betartására, 
biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű környezetet. Nevelő munkáját foglakozási 
tervben rögzített módon tudatosan tervezi, nagy gondot fordít a tanulók változatos 
foglalkoztatására, heti tervet készít. 

4. Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítés örömforrásának 
felfedeztetése, a spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése. Biztosítja a tanulók 
másnapi felkészülését, az önálló tanulás feltételeinek megteremtését, módszereinek 
megtanítását és a szükség szerinti segítségnyújtást. Gondoskodik arról, hogy a 
gyerekek a heti rendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten 
tanuljanak, írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék. Ezt mennyiségileg 
minden esetben, minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. A memoritereket lehetőség 
szerint kikérdezi. 

5. Biztosítja, hogy a gyerekek a foglalkozások szüneteiben egészséges körülmények 
között játszhassanak, naponta mozoghassanak a szabad levegőn. Ebéd után kötetlen 
szabadidőben biztosítja a tanulóknak a szabad levegőn való mozgást, kikapcsolódást, 
eközben személyesen felügyel rájuk. Ez idő alatt indirekten irányítja tevékenységüket, 
a gyerekek tanácstalansága esetén célravezető pedagógiai lépést tesz.  

6. Tanórán kívüli igényes, a természeti és társadalmi tájékozódást egyaránt szolgáló 
szabadidős elfoglaltságot szervez, gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés 
szabályait. 

7. Tervszerűen végzi a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikatív képességeinek, 
személyiségének fejlesztését: az együttműködési készség, önállóság, öntevékenység 
kialakítását. A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert 
dolgoz ki. 

8. A rászorulókat a megadott időkeretek között korrepetálja, vagy segítségüket 
tanulócsoportok szervezésével biztosítja. 

9. Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztályát felkészíti, végrehajtja a rá 
osztott feladatokat, ügyeletesi teendőket. 

10. Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 
tanítványait oktató, nevelő pedagógusokkal, a tanulók életét tanulmányait segítő 
személyekkel (pl. gyermekjóléti szolgálat, pszichológus, stb.). Különös gondot fordít a 
hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

11. A szülői értekezleteken tájékoztatja a szülőket az iskola pedagógiai programjáról, 
házirendjéről, értékelési rendszeréről, a gyerekeket érintő kérdésről (kihagyva az 
intézmény belső ügyeit). 

12. Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagos tájékoztatást nyújt a szülőknek a 
gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 

13. Szervezőmunkával segíti a szülői munkaközösség megalakítását, működését. Az 
alkalmas és vállalkozó szülőket bevonja a kulturális és szabadidős foglalkozások, 
kirándulások, táborozások lebonyolításába. 

14. A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve 
változtatja. Az ültetési rendnél figyelembe veszi a szülő kérését is. 
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15. Tájékoztatja az intézményvezetőt, ha a tanuló az iskolából több alkalommal 
igazolatlanul távol marad, ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési 
tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét. 

16. A pedagógus munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való 
kitöltése. 

17. Az adott időkeretek szabta lehetőségek szerint, csoportja számára legalább heti 1 
alkalommal kúltur-, sport-játék, és munkafoglalkozásokat, iskolán kívüli 
tevékenységeket, sétát, valamint heti értékeléseket szervez. 

18. Gondos tervezéssel biztosítja, hogy ezek színvonalasak legyenek. 
19. Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a 

kulturált étkezés feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartatásáról és a 
tanulók fegyelmezett viselkedéséről. 

20. A foglalkozások befejezése után kikíséri a bejárathoz, átadja a szülőknek, vagy a szülő 
írásos engedélye alapján önállóan engedi haza a tanulókat. Az ügyeletben maradó 
gyerekeket átadja az ügyeletet tartó nevelőnek, aki gondoskodik a felügyelet 
ellátásáról, 17 órakor jelzi az ügyeletes iskolavezetőnek, ha a tanulók biztonságos 
hazaérkezése nem megoldott. 

21. Felelősök választásával a napközis tevékenységek területére és azok munkájának 
ellenőrzésével – munkaideje alatt – biztosítja az ebédlő, a játszótér, a 
csoportfoglalkozásokra használt tanterem és az iskolaudvar rendjét és biztonságát. 

22. Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök 
gondos tárolásáról, és állaguk megőrzéséről. 

23. Aktívan részt vesz munkaközösségének munkájában, állandó önképzéssel fejleszti 
tudását. A továbbképzéseken, tanfolyamokon megismert szakmai újdonságokról a 
munkaközösségben beszámol.  

24. Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni annak értekezletein, megbeszélésein, és 
az iskolai rendezvényeken. 

25. Figyelemmel kíséri a tanulók térítési díjainak befizetését. 
26. Nyílt napokon aktívan részt vesz, vállal a feladatokból, bemutató órákat tart. 

 
 
 
III. Tanügyi feladatok: 
 

1. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen 
végrehajtja az intézményvezető és a vezető helyettesek utasításait. Naponta 15 perccel 
az 1. órája előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályozottságánál az SZMSZ 
szerint eljárni, a tanítási órák témájának tájékoztatásával hozzájárul a helyettesítés 
szakszerűségéhez. 

2. Ellátja a tanítványaival kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész 
vezetése, félévi és év végi statisztikák, anyakönyv, gyámüggyel kapcsolatos 
tennivalók, stb.). 

3. Mint osztályfőnök saját hatáskörben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva 
indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának. 

4. Ellenőrzi az érdemjegyek beírását regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait, 
figyelemmel kíséri az igazolásokat, a mulasztások valós okait. 

5. Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, 
 ennek érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel. 

6. Az osztály órarendjét, délutáni munkarendjét elkészíti. 
7. Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

70 
 

 Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 
8. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanuló, a 

kollégák véleményét figyelembe véve). 
9. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
10. Naponta vezeti a jelenléti ívet. 

 
 
Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit, digitális 
taneszközöket. 
 
Jogkör, hatáskör: 
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 
vezetett gyermek csoportra terjed ki. 
 
 
 
FELELŐSSÉGI KÖR: 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, a 
pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek érdekelsőbbségéért, az 
egyenlő bánásmódért. 
Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is -, megszerezzék a NAT követelményeiben 
meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. Felelős a rábízott 
gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
Felelősségre vonható:  

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 
Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus az  órarendi órák, köteles helyettesi órák, értekezletek, iskolai rendezvények 
idején köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni 
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MŰVÉSZETI ISKOLAI PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
A művészeti iskolai tanári munkakör célja: 
A művészeti iskolai művészeti ág tárgyainak szakszerű és hatékony oktatása a 
tantárgyfelosztásban meghatározott rendben. A művészeti iskolai pedagógiai program 
alapértékeinek képviselete szakmai munkában. 
 
Munkaköri feladatok: 
 
A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók tudásának, képességeinek és 
személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában az 
iskolai SZMSZ, pedagógiai programja és munkaterve tartalmazzák. 
Szakmai, alkotó munkáját a művészeti iskolában tanítók által kialakított egységes elvek 
alapján a módszerek és eszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzik. Megismeri a 
művészeti tanszakán, műhelyében rendelkezésre álló programokat, és ezek közül az iskola 
pedagógiai koncepciója alapján választja ki a legmegfelelőbbet. 
 
1. Év elején a követelményeket ás a szintmérések eredményét figyelembe vevő, képességek 
fejlesztését célzó tanmenetet készít. 
2. Művészeti óráira és ezen kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen 
ás pontosan megtartja. 
3. Órája a tanulók egyéni fejlesztését optimális szintű, személyre szabott feladatokkal 
szolgálja. 
4. Rendszeresen ellenőrzi, korrigálja és értékeli a tanulók teljesítményét. 
5. Előkészíti és lebonyolítja a félévi, év végi vizsgát valamint a szintfelmérő és különbözeti 
vizsgákat. 
6. Tanszakában, műhelyében kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az 
iskola lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakozásához (bemutatók, 
kiállítások, pályázatok, versenyek) 
7. Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. 
Gondoskodik a művészeti ágához, tanszakához tartozó eszköz, anyag megfelelő tárolásáról, 
megőrzéséről, a műhely rendjéről és öntevékeny részt vállal az eszköz- és anyagállomány 
biztosításában és fejlesztésében. 
8. A művészeti iskola pedagógiai programjában meghatározott művészeti ágával, tanszakával, 
műhelyével kapcsolatos versenyek, pályázatok, kiállítások lebonyolításában aktív szerepet 
vállal. 
9. Elvégzi a beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát, precízen vezet minden 
dokumentációt (adatlap, beírási napló, törzslap, csoportnapló, vizsga jegyzőkönyv…) Pontos 
statisztikai adatokat szolgáltat. 
10. Figyelemmel kíséri a befizetéseket. Elmaradás esetén írásban felszólítja a tanulót. A 
felszólítás másolatát leadja a gazdasági irodában. 
11. A pedagógus a művészeti iskolában tanuló gyermekek szüleinek szülői értekezletet, 
fogadó órát tart. A szülőkkel való találkozásik alkalmakkor tájékoztat a követelményekről, a 
tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő problémákat. 
12. A művészeti képzés pedagógusa (vezető), mint a (művészeti iskola) tantestület tagja 
köteles részt venni az iskola értekezletein, megbeszélésein, joga van a közös döntésekhez 
hozzájárulni. 
13. Jelen kell lennie minden művészeti iskolai rendezvényen, ünnepségen, bemutatón, 
kiállításon. 
14. A művészeti vezető kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, 
művészeti tárgyának körébe tartozó eredmények megismerése. 
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15. Megbízás alapján részt vesz a tanulók anyag-és eszközellátásában. 
16. Munkájának megkezdése előtt 15 perccel kötetes megjelenni a foglalkozás helyén. 
Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit.   
17. Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival 
az önképzésben szerzett ismereteit. A munkaközösségi vezető felkérésére továbbképzési célú 
előadást tart. 
18. Művészeti tárgya tanításával egy időben, minden pedagógus kötelessége a tanulók 
személyiségének közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén való fejlesztése, a 
pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete. 
19. Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében együtt 
működik a tanulót tanító és ismerő kollégákkal. 
20. Évenként írásbeli és szóbeli beszámolót készít a munkaközösség vezető illetve az 
iskolavezetés által megadott szempontok alapján. 
21. Személyes alkotó munkájával példát mutat (alkotásaival részt vesz a belső kiállításokon, 
esetenként önállóan kiállít). 
22. Segítséget nyújt a Galéria kiállításainak megszervezésében, rendezésében. 
23. Naponta vezeti a munkaidő-nyilvántartást. 
24. Csoportjában osztályfőnöki feladatokat lát el, mely keretein belül 
- Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, érdemben foglalkozik 
a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. 
- Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal önállóságra és 
öntevékenységre nevel. 
- Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést, fegyelmezett munkát, a 
rend és tisztaság fenntartását, a környezet védelmét, harmonikus társas kapcsolatokat. 
- Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a 
mulasztások okait. A tanuló hiányzása esetén (már egy foglalkozás, ami 2óra, vagy 4óra után) 
haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a tanítóval, szülővel. Kiiratkozási szándék estén 
tájékoztatja a szülőt kötelességeiről. 
- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére.  
 
Egyéb megbízatásaiból adódó feladatai: 
 
Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit, digitális 
taneszközöket. 
  
Jogkör, hatáskör: 
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 
vezetett gyermek csoportra terjed ki. 
 
Felelősségi kör: 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, a 
pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek érdekelsőbbségéért, az 
egyenlő bánásmódért. 
Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is -, megszerezzék a NAT követelményeiben 
meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. Felelős a rábízott 
gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
Felelősségre vonható:  
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 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 A szakleltár hiányáért. 

 
 
Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus az  órarendi órák, köteles helyettesi órák, értekezletek, iskolai rendezvények 
idején köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. 
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A SZAKTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

A munkakör célja:  
A diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű és eredményes tanítása, 
sokoldalú fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a NAT és a pedagógiai 
program követelménye szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni 
képességfejlesztés, a kötelességtudat és a kulturált viselkedés elsajátíttatása. 
 
Munkaköri feladatok: 
I. Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés: 

1. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, 
sokoldalúan (szaktárgyi koncentráció alkalmazásával) fejleszti egyéni képességeiket, 
objektíven és indoklással értékeli tanulócsoportját. 

2. Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 
differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő 
foglalkoztatásra, az idő optimális kihasználására. 

3. Szemléltető és kísérleti eszközöket készít elő a bemutató és tanuló kísérleti 
foglalkozásokra. Az ismereteket a gyerekek tapasztalataira építve, az érdeklődés 
felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek 
folyamatos fejlesztése mellett adja át. 

4. Rendszeresen ellenőrzi és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi 
teljesítményeit. A tanulók sajátosságainak figyelembevételével készíti el a szaktárgy 
ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközeit (feladatsorok, tudásszintmérő 
tesztek) 

5. A taneszközöket a szakleltárostól egy tanévre átveszi, majd tanév végén azokkal 
elszámol, az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel 
tartozik. 

6. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 
segítségnyújtással biztosítja a továbbhaladást. 

7. Színvonalasan végzi a tehetséges tanulók differenciáláson kívüli szakköri 
foglalkoztatását, tanulmányi versenyre való felkészítését. 

8. Oktató nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetség-kiválasztás 
feladatát, tevékenységét. 

9. Tanórán a differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztési optimálisan segítő 
gyakorló feladatokkal szolgálja. A lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást 
szervez, figyelembe véve a hátrányos családi helyzetet, a fogyatékosságot. 

 
II. Nevelés és felügyelet: 

1. Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan 
irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, 
megnyilvánulásai, munkafegyelme példát mutasson a tanulók előtt. Oktató-nevelő 
munkája során világos, egyértelmű utasításokat ad, a gyerekek életkorának megfelelő 
szókészletet, szakkifejezéseket használ. Felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és 
erkölcsi fejlődéséért, jogait és kötelességeit a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről tartalmazza, de kötelezőek e törvény végrehajtási rendeletei, az 
intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai is. 

2. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyermeket felügyelet nélkül), óvja 
a gyermekek jogait, az emberi méltóságát. 
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3. Nevelő-oktató munkáját a módszerek és eszközök szabad megválasztásával tudatosan, 
tervszerűen végzi, figyelembe véve az osztályok különböző összetételét és a téma 
adottságait, a tantestület egységes elvei alapján, a hatékony módszerek, taneszközök 
tervszerű megválasztásával. Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai házirend 
betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű környezetet.  

4. Mint nevelőtestületi tag köteles részt venni a testületi értekezleteken, 
megbeszéléseken, véleményével segíti a közös határozatok meghozását. 

5. A tanulók számára a témazáró dolgozatot előrejelzi. 
6. A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli. 
7. Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, a menza étkeztetési 

ügyeletet, a vezetők utasítására helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott 
feladatokat (pl. osztályfőnökség, munkaközösség-vezetés), és felelősi 
tevékenységeket. 
 

 
III. Tanügyi feladatok: 

1. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen 
végrehajtja az intézményvezető és a vezető helyettesek utasításait. Naponta 15 perccel 
az 1. órája előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályozottságánál az SZMSZ 
szerint eljárni, a tanítási órák témájának tájékoztatásával hozzájárul a helyettesítés 
szakszerűségéhez. 

2. Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt: vezeti az 
osztálynaplót, beírja az érdemjegyeket, megírja a vizsgák jegyzőkönyveit, stb. 

3. Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyirat 
kezelési feladatokat. 

4. A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása, 
az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás. 

5. A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg, figyelemmel 
kíséri a tanulók egyéni fejlődését, fejleszti képességeiket, személyiségüket. 
Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal. 

6. Oktató nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetség-kiválasztás 
feladatát, tevékenységét. 

7. A szülőket fogadó órán tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók 
előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. 

8. Naponta vezeti a jelenléti ívet. 
 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit, digitális 
taneszközöket. 
  
Jogkör, hatáskör: 
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 
vezetett gyermek csoportra terjed ki. 
 
Felelősségi kör: 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, a 
pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek érdekelsőbbségéért, az 
egyenlő bánásmódért. 
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Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is -, megszerezzék a NAT követelményeiben 
meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. Felelős a rábízott 
gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
Felelősségre vonható:  

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 A szakleltár hiányáért. 

Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus az  órarendi órák, köteles helyettesi órák, értekezletek, iskolai rendezvények idején 
köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
(kiegészítő munkaköri leírás) 

A munkakör célja: 
 Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, érdemben foglalkozik a 
rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az egységes értékrend megvalósítása érdekében 
koordinálja a pedagógusok fejlesztő-nevelő hatását, ellenőrzi az osztályában folyó pedagógiai 
tevékenységet. 
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg, munkáját a NAT, az iskola pedagógiai 
programja és az éves munkaterv alapján végzi, havonta pótlékban részesül. 
Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók biztonságáért, 
kulturált viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért. 
 
Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit): 
  

I.      Adminisztrációs jellegű feladatok: 
•   A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, 
statisztikai 

adatokat szolgáltat. 
•   Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 
•   A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, 
sorszám) hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az 
iskolavezetés értesítése). 
•   Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése. 
•   A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez 
rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az 
osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a 
szülőket. 
•   A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 
•   Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon 
értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 
•   Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit. 
•   Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak 
változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat. 
•   Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 
továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 
•   Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy 
egyéb úton történő tudomásulvételét. 
•   Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 
•   Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő 
tanulókat, segítséget nyújt számukra. 
•   Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 
•   Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 
javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 
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•   Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 
•   Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

  
II.              Irányító, vezető jellegű feladatok: 

•      Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program 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. 
•      Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, 
egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó 
képességük fejlesztésére. 
•      Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 
•       Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 
évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 
•      A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, 
az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 
•      Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
•      Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
•      Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi 
osztálya szabadidős foglalkozásait. 
•      Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek 
tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és 
helyettesét, valamint a szülőket. 
•      Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 
rendezvényeken. 
•      Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására. 
•      Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 
jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 
•      Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 
•      A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 
foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 
 

III.            Szervező, összehangoló jellegű feladatok: 
•      Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. 
Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb 
közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 
•      Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat 
tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. 
iskolai alapítvány). 
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•      Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 
szervezésében, tervezésében, irányításában. 
•      Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 
felzárkóztatását. 
•      Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 
•      A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 
eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító 
pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat 
meghatározzák. 
•      Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó 
nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, 
pszichológus, gyógytestnevelő, közösségi szolgálat koordinátorával stb.). 
•      A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 
együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik 
számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 
•      Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz 
esetmegbeszéléseken. 
•      Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 
•      Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 
•      Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító tanárokat 
és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 
•      Szükség szerint családlátogatásokat végez. 
•      A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart. 
•      Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 
gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és 
segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpályakompetenciákat. 
•      A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 
•      Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 
szülőkkel. 
•      Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes 
tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 
•      Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 
osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a 
tanuló kárára. 
•          Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 
elbírálásában. 

•      Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 
•          Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 
szervezési stb. feladataira. 

 

Osztályfőnöki felelősségek: 
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•   Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer 
szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai 
dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi. 
•   Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 
•   Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi 
dokumentumok pontos vezetéséért. 
•   Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási 
terv/tanmenet. 
•   Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 
•   Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 
•   Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 
•   Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 
•   A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek 
vagy helyettesének. 
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A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
(kiegészítő munkaköri leírás) 

 
 

A megbízás célja: Irányítja, koordinálja a munkaközösség pedagógusainak munkavégzését, 
teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösség pedagógusait. 
Középvezetőként képviseli a munkaközösség szakmai érdekeit, kollégáival jelentős 
erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösségek szakmai, 
módszertani és nevelési tevékenységéért, valamint a munkafegyelemért. 
Részletes feladatkör: 

1. Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját. 

2. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjának korszerűsítésében, végrehajtásában. 

3. Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény 
munkatervébe. Pedagógiai kísérleteket végezhetnek, részt vesznek a szakmai 
pályázatokon. Ellenőrzi a határidők betartását. 

4. Megvalósítják az egységes követelményrendszert, melynek alapján a tanév elején 
felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét. A tanulók 
tudásszintje alapján irányítja a minőségfejlesztést. 

5. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, 
segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját. 

6. Rendszeres időközönként (havonta, legalább 1 órában a munkaközösség tagjainál 
óralátogatást végez, s arról elemzést, összesítő értékelést ad). 

7. Szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, tagjaival. 

8. Munkatársaival összeállítják a vizsgák különbözeti, osztályozó, évfolyam, stb.) 
feladatait, és tételsorait, vezetői kijelölésre részt vesznek a vizsgáztatásban. 

9. Elbírálja, és az intézményvezetőnek javasolja (nem javasolja) a munkaközösségi tagok 
tantervhez igazodó tanmeneteit. 

10. Negyedévente ellenőrzi az osztályzatokat, az elektronikus naplókat. 

11. Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a 
tanulók felkészítését, segíti a tanulók részére tanulmányi, kulturális pályázatok 
kiírását, elbírálását. 

12. Ellenőrzi és értékeli a munkaközösség tagjainak szakmai tevékenységét, s ennek 
megfelelően írásban javaslatot tesz az intézményvezető részére jutalmazásukra, vagy 
fegyelmezésükre. 

13. Rendszeresen vizsgálja a felügyelete alá tartozó szaktárgyak, vagy tevékenységekhez 
szükséges tárgyi és személyi körülményeket, s szükség esetén javaslatot tesz a 
fejlesztésre. 

14. Évente 2 alkalommal (félévkor, évvégén) összefoglaló elemzést készít a 
munkaközösség tevékenységéről. 
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Jogkör, hatáskör: 
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és intézményvezetői 
utasításokat – gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat. 
Hatásköre, ellenőrzési tevékenysége az adott munkaközösségre terjed ki. Köteles az 
intézményvezető (helyettes) figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, 
magatartásra és állapotokra. 
 
Felelősségi kör: 
Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése 
alapozza meg felelős döntéseit, az intézményvezetőnek tett megalapozott javaslatait. 
Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére. 
Aktivitásától és kreativitásától, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől 
nagymértékben függ az egész munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett 
hatékonyság. 
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A FEJLESZTŐPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

A munkakör célja: 
A szociális helyzetűkből és fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása érdekében a 
gyerekek tanulási nehézségeinek, magatartási és/vagy beilleszkedési problémáinak 
feltárásában és kezelésében való segítségnyújtás a pedagógia eszköztárának felhasználásával. 
 

Munkaköri feladatok: 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a  pedagógusokkal a gyermek 
személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

- Szakvélemények alapján tájékozódik a fejlesztendő tanulókról, területekről. 
- Tanulási zavarral küzdő tanulók – osztályközösségből esetenként kiemelt – egyéni 

felzárkóztató foglalkozása. 
- Minden tanév elején hospitálást végez az 1-4. évfolyamon, igény szerint az 5-8. 

évfolyamon. 
- A hospitálás és a tanítók, szaktanárok jelzései alapján kiszűri a tanulási-, 

részképesség-zavarral küzdő tanulókat és javaslatot tesz szakvélemény kérésre. 
- A megállapított tanulási-, részképesség-zavar alapján egyéni fejlesztési tervet készít. 
- A tanulókat a kialakított munkarend és az egyéni fejlesztési terv szerint foglalkoztatja. 
- Rendszeres kapcsolatot tart fent a foglalkozásain részt vevő tanulók osztályfőnökeivel, 

szaktanáraival. 
- Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a családokkal 

a speciális fejlesztő foglalkozás céljainak, feladatainak kivitelezésében. Segíti a sajátos 
nevelési igényt, tanácsokat ad. 

- Naprakészen vezeti az előírt dokumentációt és foglalkozási naplót. 
- Nyilvántartást vezet azokról a tanulókról, akik szakvélemény (Pedagógiai 

Szakszolgálat) alapján, valamely tantárgy értékelése és minősítése alól mentesítést 
kaptak, koordinálja a kontrollvizsgálatokon való részvételt. 

- Az értékelés és minősítés alól mentesített tanulókat a szakvéleményben 
meghatározottak szerint fejleszti. 

- Lehetőségei szerint részt vesz a tehetséggondozásban.  
- Elvégzi a munkájával összefüggő adminisztrációs feladatait, statisztikai adatokat 

szolgáltat ( eseti, félévi, tanév végi).  
- Feladata a szükséges terápiás, fejlesztő eszközök tárolása és leltári őrzése, munkájához 

az intézmény eszközöket és termet biztosít. 
- Részt vesz a városi „Fejlesztőműhely” foglalkozásain. 

 
Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit, digitális 
taneszközöket. 
  
Jogkör, hatáskör: 
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 
vezetett gyermek csoportra terjed ki. 
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Felelősségi kör: 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, a 
pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek érdekelsőbbségéért, az 
egyenlő bánásmódért. 
Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is -, megszerezzék a NAT követelményeiben 
meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. Felelős a rábízott 
gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
Felelősségre vonható:  

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 A szakleltár hiányáért. 

 
Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus az  órarendi órák, köteles helyettesi órák, értekezletek, iskolai rendezvények idején 
köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. 
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT-SEGÍTŐ PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
(kiegészítő munkaköri leírás) 

 
A munkakör célja 
Az intézményi diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet feltételeinek, a 
gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a tanulóközösségek igényeinek 
összehangolása. 
Munkaköri feladatok: 

1. Összehívja és levezeti - a diáktanács elnökének megválasztásáig - a diáktanács alakuló ülését, 
ismerteti a tagokkal a diákönkormányzat törvényes jogait és iskolai hatáskörét. 

2. Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat, elősegíti az iskolában a képviseleti és a 
közvetlen demokrácia érvényesülését. 

3. Javaslatot tesz a tantestületnek a diákönkormányzat hatásköri meghatározására, a helyi 
hagyományok és munkarend leírására. 

4. Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését. 
5. A diáktanács igénye alapján szakmai segítséget nyújt a közös programok megtervezéséhez, 

szervezéséhez, részt vesz az értékelésben. 
6. Gondoskodik a diákönkormányzati munkaterv programjainak eredményes lebonyolításáról, 

részt vesz a diákfórumok, az iskolagyűlések szervezésében, a diáktanács rendszeres ülésein. 
7. Személyesen vagy a kollégák, a szülők bevonásával biztosítja a felnőtt felügyeletet a 

rendezvényeken, felelős az iskolai házirend betartásáért. 
8. Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, a fenntartó előtt, ahol ezt a diákvezető nem 

teheti meg. 
9. A diákönkormányzat tevékenységéről félévenként írásban beszámol az intézményvezető 

szempontjai alapján. 
 
Feladatköri kapcsolatok 
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és hatóságoknak az 
alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak ellátásához. 
 
Jogkör, hatáskör 
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és intézményvezetői utasításokat, 
gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat. 
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységkörére. Köteles az intézményvezető (helyettes) figyelmét 
felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra. 
 
Felelősségi kör 
 Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. Aktivitásától, 
példaadásától és igényességétől nagymértékben függ a diákönkormányzat hatékonysága, a tanulók 
neveltsége és közéleti érdeklődése. 

 Felelős a határidő pontos betartásáért, a munka színvonalas elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások betartásáért. 
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak szakszerű, rendeltetésszerű 

használatáért. 
 Felelős a diákönkormányzat dokumentációinak elkészítéséért. 
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A KÖNYVTÁROSTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 
I. A MUNKAKÖR CÉLJA:  
Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése, az iskolában folyó nevelő-
oktató munka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő korszerű könyvtári szolgáltatás 
nyújtása. A tanulók önálló ismeretszerzésének segítése az internet használatával. Az 
intézményi honlap szerkesztése. 
 
I. A könyvtárpedagógiai tevékenység tervezése és irányítása 

1. Éves munkatervet, tanév végi beszámolót készít, tájékoztatja a nevelőtestületet a 
tanulók könyvtárhasználatáról. 

2. A könyvtár működési dokumentumait elkészíti.(SZMSZ, PP) 
3. Kapcsolatot tart az iskolán belül az intézményvezetővel, a munkaközösségekkel, 

szaktanárokkal, diákönkormányzattal és egyéb szervekkel.  
4. Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását és külső kapcsolatait. 
5. Végzi a könyvtári ügyviteli dokumentumok kezelését. 
6. Elkészíti a könyvtár statisztikai jelentéseit. 
7. Napi statisztikát vezet. 
8. Könyvtár alapú szakórák és könyvtárhasználati és könyvtár bemutató órák 

nyilvántartása, tartása is a feladati közé tartozik.   
9. Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezeléséhez 

szükséges ismeretek elsajátításában. 
10. A tanulók olvasási, könyvtárhasználati szokásainak felmérése, kiértékelése. 

 
II. Állományalakítás, nyilvántartás, állományvédelem 

1. Megteremti a működés feltételeit; szakszerűen elrendezi, és karban tartja a könyvtár 
 állományát. 

2. Tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről, végzi az állomány folyamatos, 
 tervszerű, arányos gyarapítását. 

3. A megrendelésről és a felhasználásról nyilvántartást vezet.  
4. Számlamásolatok készítése, nyilvántartása, reklamációk kezelése is rá vár. 
5. Jelentéseket készít a könyvtári szükségletekről, javaslatokat ad a könyvtári 

 költségvetés készítéséhez. 
6. Feljegyzést készít, ha a vagyonvédelmi előírások betartásában bárki akadályozza.  
7. Gondoskodik az egyedi leltárkönyv naprakész vezetéséről. 
8. Az iskola pedagógiai programjából kiindulva - lehetőségeihez mérten biztosítja a 

 tanítási-tanulási folyamathoz és a szabad idős tevékenységhez szükséges 
 forrásanyagokat. 

9. Az osztályozás és a dokumentum leírás szabályainak megfelelően feldolgozza a 
 dokumentumokat (raktári jelzet megállapítása, bélyegzés). 

10.  Építi a könyvtár katalógusait (a hagyományos és elektronikus). 
11. Az állománygyarapítás mellett folyamatosan végzi a szükséges állományapasztást. 

   Kigyűjti az elhasználódott, tartalmilag elavult dokumentumokat, és évente elvégzi 
   ezek törlését.  

12.  Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 
13.  Előkészíti, és segítséggel lebonyolítja a könyvtári rendelet által előírt időben történő    

    (időszaki v. soron kívüli) leltározásait. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

87 
 

    14.   Folyamatosan építi a könyvtár adatbázisát. 
III. Olvasószolgálat, tájékoztatás 

1. Biztosítja az állomány egyéni és csoportos helyben használatát. 
2. Segíti az olvasókat a könyvár használatában, tájékoztatja őket a könyvtári 

szolgáltatásokról, végzi a kölcsönzést. 
3. Közvetítést vállal a könyvtári rendszer által nyújtott lehetőségek felhasználásában 

(Könyvtárközi kölcsönzés: ODR) 
4. Vezeti a kölcsönzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat. 
5. Figyeli a pályázatokat, és kihasználja a lehetőségeket. 
6. Segítséget ad a könyvtár alapú szakórához. 
7. Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, adatszolgáltatást, esetenként 

irodalomkutatást, témafigyelést végez, bibliográfiát készít. 
8. Nevelőtestületi és értekezleten képviseli a könyvtárat. 
9. Részt vesz szakmai értekezleteken, a könyvtáros tanárok számára szervezett városi 

továbbképzéseken.  
10. Szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 

 
IV. Könyvtár-pedagógiai tevékenység 

1. A nevelőtestülettel közösen elkészíti az iskola könyvtár-pedagógiai programját.  
2. Felelős a NAT/ kerettanterv könyvtárhasználati követelményrendszerének 

megvalósításáért. 
3. Megtartja a tantervben rögzített könyvtárhasználati órákat, segítséget nyújt a 

könyvtárban tartott szakórák előkészítésében. Lehetőség szerint felkészíti az iskola 
tanulóit a könyv- és könyvtárhasználati versenyekre. 

 
V. Egyéb feladatok 

1. A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat-
hozatalában, köteles részt venni, és beosztás szerint felügyelni az intézményi 
rendezvényeken, ünnepélyeken. 

2. Az iskolai honlapot szerkeszti. A honlapra kerülő anyagot az intézményvezetőval vagy 
intézményegység-vezetővel előzetesen egyezteti. 

3. Az adott tanév ügyeletesi rendjében meghatározottak szerint ellátja a „lyukas órás” 
ügyeletet. 

4. Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 
amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

 
JOGKÖR, HATÁSKÖR: 
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 
vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 
 
FELELŐSSÉGI KÖR: 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt 
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek 
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
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 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 
használatáért, elrontásáért. 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 
 

Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus az  órarendi órák, köteles helyettesi órák, értekezletek, iskolai rendezvények idején 
köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. 
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A PSZICHOLÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

A munkakör célja: Az iskolapszichológus munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával az 
iskola nevelő-oktató munkáját segítse, hatékonyságát növelje 
 
Munkaköri feladatok: 

Általános szakmai feladatok 
 
Együttműködés a szülőkkel 
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek, a tanuló személyiségének 
fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 
kialakítása, fejlesztése során. 
- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 
meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 
Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 
intézkedései meghozatalakor. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

1. Az iskolapszichológus feladatai: 

1. A nevelés-oktatás folyamatának regisztrálása pszichológiai szempontból, a 
módszeresen gyűjtött tapasztalatokról konzultáció a pedagógusokkal 

2. A nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata, közösségek viszonyrendszerében és az 
egyének szintjén pszichometriai eszközökkel, 

3. Megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a 
képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási 
motiváció vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, 
tanulási nehézségek megelőzése érdekében szükségesek, 

4. Mentálhigiénés célzatú egyéni foglalkozások, problematikus esetekben 
továbbirányítás, kapcsolattartás a társintézményekkel. Az iskolapszichológus 
munkamegosztásban működik a nevelési tanácsadó, illetve az ideggondozó 
gyermekklinikus irányultságú és felkészültségű szakembereivel. 

5. Megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-
oktató munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben 
észlelt személyközi konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával 
kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat. 

6. Megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben: 
kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, 
továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a 
pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

90 
 

7. A kiemelten tehetséges gyermek, tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal 
és a pedagógiai szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az 
együttműködés és az ellátás kereteit. 

8. Az iskolapszichológus szükség esetén az iskolában pályaválasztási és 
pályaorientációs tanácsadást szervez, amelynek során együttműködik a 
pedagógusokkal és a kijelölt pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási 
szakemberével. 

9. Együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó 
iskolapszichológussal a nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai 
tevékenységgel érintett gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati vagy egyéb 
egészségügyi szakellátásra történő utalása vonatkozásában. 

10. Segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen belüli 
elsajátítását. 

11. Pszichológiai alapon nyugvó személyiség és készségfejlesztő tréningek szervezése 
gyermekcsoportokban. 

12. Esetmegbeszélés, konzultáció a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel konkrét 
nevelési problémák megoldására. Szakmai közreműködés a tantestület belső 
továbbképzésében. 

13. A munkája szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart az oktatásért 
felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai 
Módszertani Bázis feladatait ellátó intézménnyel. 

14. Az iskolapszichológus munkájáról szakmai dokumentációt készít. 
 

Szakmai feladatainak és eszközeinek megválasztásában – az iskola nevelési célkitűzéseihez 
igazodva – autonómiával rendelkezik, ugyanakkor eljárásának szakszerűségéért és 
korszerűségéért felelősséggel tartozik. 

A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően, a titoktartási kötelezettséget betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén 
a szükséges intézkedést megtenni. 
 
A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 
programjának tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető 
jogokat. 

 
Együttműködési feladatok 
Munkája során együttműködik az intézményben tevékenykedő: 
 - pedagógusokkal, 

- - a diákönkormányzatok munkáját segítő személlyel, 
- az ifjúságvédelmi felelőssel, 
- az iskolaorvossal és a védőnővel. 

 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 
- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja. 
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Jogkör, hatáskör: 
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak  2011. évi CXC törvény és egyéb 
jogszabály által  biztosított jogokat. 
 
Informatikai eszközök használata 
Munkájához kapcsolódóan használja az intézmény informatikai berendezéseit, digitális 
anyagokat. 
 
FELELŐSSÉGI KÖR: 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségégéért, a 
gyermekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
Felelősségre vonható:  

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 

A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 
Az intézményben tartózkodás ideje:  
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, 
kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg
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A RENDSZERGAZDA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
Munkaköri feladatok: 
A belső dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 

1. Közreműködik az intézmény Informatikai Szabályzatának elkészítésében. 
2. Indokolt esetben javasolja a szabályzat módosítását, kiegészítését. 

Tervezési feladatok 
1. Segíti az intézményvezető informatikai stratégiai tervezési és éves tervezési 

feladatainak ellátását. 
2. Felméri az informatikai rendszer eszközeinek műszaki állapotát, javaslatot tesz a 

cserére, bővítésre. 
3. A fejlesztéseknél figyelembe veszi azt, hogy az informatikai eszköz állományt 

összehangolja. 
Adminisztratív jellegű és adatvédelmi feladatok 

1. Őrzi az informatikai eszközök dokumentációit. A felhasználás helyén a felhasználók 
számára elérhető módon elhelyezi a dokumentáció egy példányát. 

2. Ellátja az adatvédelmi, adatbiztonsági feladatokat. 
3. Megismeri a használt programokat, javaslatot tesz az adatállomány átszervezésére. 
4. Nyilvántartást vezet 

- a számítógépekről,  
- a szoftverekről, 
- a számítógépek biztonsági szint szerinti besorolásáról, 
- a számítógép felhasználói jogosultságokról. 

5. Közreműködik a biztonsági szintek meghatározásában. 
Szoftverekkel kapcsolatos feladatok 

1. Végzi a szoftverek telepítését. 
2. A telepített szoftverekről biztonsági másolatot készít. 
3. Javaslatot tesz szoftver beszerzésre. 
4. Megakadályozza a vírus terjedését, és megszünteti a vírus fertőzéseket, gondoskodik 

megfelelő vírusirtó szoftverek beszerzéséréről. 
Hardverekkel kapcsolatos feladatok 

1. Kapcsolatot tart fenn a hardver karbantartókkal. 
2. Figyelemmel kíséri tevékenységüket, szükség esetén javasolja a karbantartási 

ciklusok, illetve a karbantartási feladatok tartalmának módosítását. 
3. Javasolja a hardver beszerzést, ha úgy látja, hogy az intézmény a feladatait a meglévő 

eszközökkel nem tudja megfelelő hatékonysággal ellátni. 
4. Véleményezi a tervezett hardver beszerzést, illetve beszállítót javasol. 
5. Végzi a még garanciális gépekkel kapcsolatos feladatokat, hiba esetén gondoskodik 

arról, hogy a gép szervizbe kerüljön. (Garanciális gépen nem végez javításokat.) 
Hálózat működtetésével kapcsolatos feladatok 

1. Nyilvántartja és kezeli a felhasználói, hozzáférési jogokat és igényeket. 
2. Működteti a hálózatot. 
3. Kezeli a hálózattal kapcsolatos jelszavakat. A jelszavakat zárt borítékban letétbe 

helyezi az intézményvezetőnél, vagy más módon gondoskodik arról, hogy szükség 
esetén a felhasználó adatbázisa – a hálózat biztonságának megőrzése mellett – 
hozzáférhető legyen. 

Ellenőrzési feladatok 
1. Rendszeresen, legalább heti egy alkalommal a számítógépeken vírusellenőrzést végez. 
2. Az elvégzett vírusellenőrzésekről, annak eredményéről, illetve a megtett 

intézkedésekről – gépenként – nyilvántartást vezet. 
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3. Ellenőrzi az informatikai szabályzatban foglaltak betartását, szükség esetén 
szankciókat kezdeményez. 

4. Betekint az informatikai rendszer által kezelt adatbázisba, ellenőrzi, hogy a rendszert 
nem használják-e illegális tevékenységekre (szoftver-másolás, adatbázis feltörés stb.) 

5. Ellenőrzi, hogy adott számítógépen csak a felhasználási jogosultságnak megfelelő 
adatbázis található-e. 

6. Illegális használat esetében azonnal értesíti az intézményvezetőt. 
Internettel kapcsolatos feladatok 

1. Biztosítja a kijelölt gépeken az Internet elérést. 
2. Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval. 
3. Tájékoztatást nyújt az Internet használattal kapcsolatban. Segíti a pedagógusok, illetve 

egyéb alkalmazottak munkaköréhez kapcsolódó Internet használatát. 
4. Közreműködik az információ szolgáltatás feladataiban, az elektronikus levelezésben, a 

honlap információval kapcsolatban. 
A számítógépes oktatásban részt vevő eszközökkel kapcsolatos feladatok 

1. Havi  egy alkalommal elvégzi a gépek ellenőrzését a következők szerint: 
 - ellenőrzi a gépeken futó programok működését,  
 - törli a nem általa telepített, nem oktatási célú programokat, 
 - ellenőrzi a munkafájlokat, a nem oktatási jellegű fájlokat törli. 

2. Szükség esetén újra telepíti a számítógépet, illetve a nyomtatót, CD írót, olvasót stb. 
3. A gépeken visszaállítja az eredeti beállításokat. 
4. Kiszűri a meghibásodott gépeket: 

 - a kisebb hibákat kijavítja ( a meghibásodott részeket kicseréli),  
- nagyobb hiba esetén gondoskodik azok megjavíttatásáról. 
Egyéb feladatok 

1. Ellátja a biztonsági mentésekkel kapcsolatos feladatokat, illetve ebben segítséget 
nyújt. 

2. Közreműködik az informatikai eszközök fizikai védelmének biztosításában. 
3. Az intézmény honlapját karbantartja, segíti az aktuális hírek honlapon való 

megjelenését. 
 
Az intézményben tartózkodás ideje: 40 óra 
hétfő-péntek: 745 – 1545 

 
Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
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AZ ISKOLATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 
A munkakör célja: 
Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Az intézmény 
pedagógusaival, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. A gyermekek 
adminisztratív ügyeinek intézése. Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok 
ellátása. 
 
Munkaköri feladatok: 
Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

1. Iskolai dokumentációk, jegyzőkönyvek, gépelése, készítése, alkalmazva a hivatalos 
levelek  formai, tartalmi előírásait. 

Ügyviteli tevékenységek 
1. Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási 

szabályokat. 
2. Ellátja a postázási feladatokat. Ennek keretében kezeli a bélyegeket, a bélyegek 

elszámolását elkészíti. 
3. Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 
4. A tanulókkal kapcsolatos feladatai: 

- iskolalátogatási igazolás kiadása, távozási nyomtatványok vezetése, bizonyítvány-
 másodlatok kiállítása. 

- pótvizsgára, javítóvizsgára jogosult tanulók értesítése 
-  egyéb ügyviteli tevékenység 

5. Az iskola dolgozóinak munkaviszonyával kapcsolatos (munkaszerződések, 
kinevezések,átsorolások) adminisztráció végzése, nyilvántartása az intézményvezető 
utasítása szerint. 
- a személyi anyagok kezelése, 
- szabadság nyilvántartás, 
- táppénzes igazolások összegyűjtése, továbbítása KLIK és MÁK felé, 
- adóigazolás, adónyilatkozatok kezelése, 

6. Az iskolavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások, 
jelentések, beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében. 

Titkári feladatok 
1. Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 
2. Feladatellátása során alkalmazza: 

- a kommunikációs alapismereteket, 
- az irodatechnikai alapismereteket, 
- a protokoll szabályait. 

3. Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 
4. A klasszikus titkárnői feladatok keretében közreműködik az iskolavezetés 

 vendégeinek fogadásában. 
Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazásával kapcsolatos feladatok 

1. Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket. 
2. Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat. 
3. Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit. 
4. Az iskolai ügyvitelhez szükséges nyomtatványok, irodaszerek, tárolása, az 

adminisztrációhoz szükséges egyéb eszközök beszerzése. 
5. A pedagógusok továbbtanulásának, továbbképzésének nyilvántartása, vezetése. 
6. A művészeti iskolai térítési díj, tandíj beszedése. 
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7. Készpénzelőleg felvétele, elszámolása. 
8. A vásárlások számláinak leigazoltatása, továbbítása a KLIK felé 
9. Normatív kedvezmények elbírálása, vezetése, szociális osztályra küldése. 
10. Ingyenes tankönyv nyilvántartása. 
11. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók nyilvántartása, 

kapcsolattartás a Szociális Osztállyal. 
Informatikai feladatai 

1. Megismeri a helyi informatikai szabályzatot.  
2. Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el. 
3. A Közoktatási Információs Irodán (KIR) keresztül a pedagógusok, tanulók 

nyilvántartásának vezetése. 
4. Közreműködik a KIR-rel, kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében. 

Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok 
1. Ellátja a diákigazolványokkal, pedagógusigazolvánnyal, utazási igazolvánnyal 

kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási feladatokat. 
2. Gondoskodik az igazolványok őrzéséről. 
3. Ellátja a bizonyítványkezeléssel, szigorú számadású nyomtatványok vezetésével 

kapcsolatos feladatot. 
Adminisztrációs feladatok 

1. Közreműködik a tanügyi nyilvántartások (beírási naplók) vezetésében. 
2. Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő 

mennyiségben rendelkezésre álljanak. 
 
Az intézményben tartózkodás ideje:40 óra 
hétfő-csütörtök: 730 – 1600    hétfő-péntek: 800 – 1600 

péntek:    730 - 1330     

 
Felelősségre vonható: 
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
A munkakör célja: 
A pedagógiai asszisztens az iskolai oktatás során, a pedagógusokkal együttműködve, azok 
irányításával vesz részt a pedagógiai feladatok megoldásában, begyakorlásában.  
 
Munkaköri feladatai: 

1. Végzettségének megfelelően segíti az iskolában folyó pedagógiai munkát. 
2. Tevékenyen részt vállal az osztályok és az alsó tagozatos napközis csoport nevelő-oktató 

munkájában. 
3. Segít az iskolai tanulmányi versenyek, rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 
4. Elvégzi az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek által kijelölt egyéb 

feladatokat. 
5. Szükség esetén pedagógiai anyagokat sokszorosít. 
6. Iskolai adminisztrációs munkát végez. 
7. Az intézmény pedagógiai munkájával kapcsolatos kimutatásokat, tájékoztatókat készít. 
8. Ellátja az étkezési felügyeletet. 
9. Tanulmányi versenyekre, debreceni rendezvényekre történő utazáskor segíti az 

osztályfőnökök munkáját. 
10. Gyermekfelügyeletet lát el. 

 
Informatikai eszközök használata 
Munkájához kapcsolódóan használja az intézmény informatikai berendezéseit, digitális 
anyagokat. 
 
 
Felelősségi kör: 
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, a 
gyermekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
Felelősségre vonható:  

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 
Az intézményben tartózkodás ideje: hétfő-péntek: 800-1600  
         vagy: hétfő-péntek: 630-1530 
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A JELMEZ- ÉS VISELETTÁROS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 
A munkakör célja: 
A művészeti iskola zavartalan működésének biztosítása. A viseleteinek szakszerű kezelése, 
raktározása. 
 
Munkaköri feladatok: 

1. A jelmezek, viseletek, kiegészítők nyilvántartása, rendszerezése. 
2. A kiadásról és a visszavételezésről nyilvántartást vezet.  
3. Az időre nem behozott jelmezek, kiegészítők nyilvántartása alapján a tanulók 

szüleinek kiértesítése. 
4. A nem megfelelően karbantartott viseleteket újra elküldi a tanulóval rendbehozatal 

céljából. 
5. A félévi és a tanév végi vizsgákon a vizsgák lebonyolításában, illetve felvételi vizsgák 

előkészítésében részt vesz. 
6. A táncpedagógusok munkáját segíti az intézményvezető által meghatározott 

időpontokban (csoportkísérés fellépésre). 
7. Tanév végén, a nyári szünet ideje alatt a leltár elvégzése, a hiányzó, illetve 

megrongálódott jelmezekről selejtezési javaslat készítése.  
8. Munkakörébe tartozó feladatokat maximális szakértelemmel, pontossággal és a 

vezetőséggel, tantestülettel jól együttműködve látja el. 
9. Elkészíti azokat a kimutatásokat, melyeket az intézményegység-vezető kér. 
10. Ellátja az iskolagyümölcs programból adódó feladatokat (átvétel, kiosztás, elszámolás) 

 
Adminisztrációs feladatok 

1. Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre álljanak. 

 
Informatikai eszközök használata 
Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit.  
 
Az intézményben tartózkodás ideje:40 óra 
hétfő-péntek:  730 – 1530     

      

 
Felelősségre vonható: 
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért. 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 A szakleltár hiányáért 
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A PORTÁS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai: 
 

 Köteles a munkaidő (műszak) kezdete előtt a munkahelyén munkára képes állapotban 
olyan időpontban megjelenni, hogy munkaköri feladatait a munkaidő kezdetétől teljes 
körűen el tudja látni (öltözés, nyitás, műszak átadás, stb.). 

 Munkáját a Központ által biztosított munkaruhában, a szükséges védőruha- és eszköz 
használatával köteles ellátni. 

 A portán rendszeresített Eseménynaplóban vezeti a beérkező vendégeket, érkezésük és 
távozásuk időpontjának rögzítésével. 

 Az intézménybe érkező idegeneket útba igazítja, együttműködik az intézménybe 
érkező vendégekkel, szülőkkel. 

 A telefonközponttal rendelkező portaszolgálat esetén a beérkező telefonhívásokat a 
megfelelő állomásra továbbítja. 

 Az intézmény kulcsait az erre a célra rendszeresített nyilvántartó füzetben vezetve 
kezeli, kiadja, és visszaérkezésüket figyelemmel kíséri. 

 Az erre a célra rendszeresített jelenléti íven gondoskodik a bérlő nyilvántartásáról: 
érkezését és távozását beírja, azt a bérlővel aláíratja. Hónap végén, illetve a bérleti 
időszak lejártával az ügyintéző részére átadja. 

 Az épület helyiségeinek bérbeadása során köteles a bérlő tevékenységét ellenőrizni, 
különös tekintettel a bérleti idő betartására. Amennyiben szabálytalanságot tapasztal, 
annak megszüntetésére a vezető egyidejű értesítésével gondoskodik. 

 A folyosói világítást kezeli az időjárástól függően. 
 A napi nyitvatartási idő után illetve a szorgalmi időszakon kívül takarítói-hivatalsegédi 

feladatokat lát el, a vezető által kijelölt területekre és közvetlen utasítására, 
amennyiben az a fenti, portai feladatait nem akadályozza. 

 Az épület rendjét köteles ellenőrizni, betartani és betartatni, különös tekintettel a 
biztonsági és tűzvédelmi rendelkezésekre. Szükség esetén az épület riasztási 
rendszerében részt vesz. 
Tűz, baleset, természeti csapás esetén haladéktalanul intézkedik a tűzoltóság, mentők, 
katasztrófavédelem felé, a műszaki vezető egyidejű tájékoztatásával. 

 A portán elhelyezett hibabejelentő füzetet az arra illetékeseknek kiadja. 
 Köteles a portán elhelyezett eseménynaplót vezetni. Ennek során a munkaideje alatt 

bekövetkezett eseményeket bejegyzi, azt is, ha nem történt semmilyen esemény. 
 A portán elhelyezett és vezetett dokumentációk elérhetőségének biztosítása, 

továbbítása, a felelős munkatárs felé. Pl. dolgozói jelenléti ív, zónaátadó, 
kulcsnyilvántartás, teljesítésigazolás. 

 A portán elhelyezett elsősegély doboz –mentőláda- tartalmának fogyásáról az abban 
elhelyezett eszközök, más anyagok szavatossági idejéről az előírt nyilvántartást vezeti, 
és a pótlás szükségességét a vezető felé jelzi. 

 Amennyiben az intézményi riasztási listában szerepel, kötelezettsége riasztás esetén az 
intézmény nyitása, majd a helyszíni bejárást követően annak újrazárása. 

 Nap végén, az intézmény zárását megelőzően az épületben körbejár és valamennyi 
helyiség nyílászáróinak zárt állapotát ellenőrzi. 

 Az intézményvezető irányításával segít az iskolai rendezvények lebonyolításában. 
 Gondoskodik a telephelyre beérkező áru átvételéről (szükség esetén). 
 Az intézményvezető utasítása alapján – állandó vagy eseti jelleggel – ellátja 

mindazokat a feladatokat, amely lényegében munkakörébe tartozó feladatok lehetnek. 
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A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 
 

 a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a 
tankerület állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri 
feladatainak ellátásáért, 

 munkáját a jogszabályokban, szabályzatokban a vezetői utasításokban 
meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni, 

 a munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása, 
 részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben, 
 feladata az intézményi vagyon védelme, erre figyelemmel anyagi felelősség terheli a 

munkavégzése helyszínein a hozzá közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó 
eszközökért, 

 köteles a Debreceni Tankerületi Központ és az Intézmény  titkát megőrizni, ezen 
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amely 
munkaköre betöltése során jutott tudomására, és amely közlése a Központra vagy a 
vele jogviszonyban álló félre hátrányos következménnyel járna. 

 
A munkavégzés, feladatellátás során köteles különösen az alábbi jogi normák szerint 
eljárni: 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  
- a munkavédelemről szóló 1993. évi C. törvény, 
- a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
- a Vénkerti Általános Iskola és AMI Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 
A közalkalmazott felelős a munkavégzés során tudomására jutott minősített adatok, valamint 
bizalmas információk megtartásáért és jogszerű kezeléséért. Feladatellátása során köteles a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint belső utasításokban foglalt szolgálati utat 
betartani. 
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A HÁZGONDNOK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai: 
 

- Köteles munkaidő kezdetére munkaképes állapotban, alkohol, gyógyszer és drogok 
hatásától mentesen megjelenni úgy, hogy munkaköri feladatait a munkaidő kezdetétől 
teljes körűen el tudja látni. 

- Munkáját a munkáltató által biztosított munkaruhában, a szükséges védőruha- és 
eszköz használatával köteles ellátni. 

- Ismerje a rábízott telephelyeken az elektromos főkapcsoló, távhő, gáz és vízfőcsap, 
valamint a tűzcsapok és tűzoltó készülékek feltalálási helyét. 

- Ismerje a közüzemi mérők elhelyezkedését, havonta a mérők állását leolvassa és az 
óraállásokat eljuttatja a vezetőnek. Elemzi a havi fogyasztást, a kiugróan nagy 
fogyasztást haladéktalanul jelenti a vezetőnek, és kivizsgálja a kiugró fogyasztás okát.  

- Köteles a telephely működésének zavartalanságát biztosítani. Napi rendszerességgel 
ellenőrzi az energia ellátást, a villamos, távhő, gáz, vízszerelvények működését, az 
épület szerkezeti elemeit, különös figyelmet fordítva az életet vagy a 
vagyonbiztonságot veszélyeztető rendellenességekre. 

- Az épület valamennyi helyiségét 1-3 naponta bejárja, a bejárás tapasztalatait erre 
rendszeresített füzetben írásban rögzíti. Ha rendellenességet tapasztal, rögzíti a 
Hibajelentő Füzetben. Életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetén 
haladéktalanul értesíti a vezetőt, vagy hívja az ügyeleti telefonszámot és szintén 
rögzíti a Hibajelentő Füzetbe. 

- Kezeli a telephelyen lévő tisztító- és karbantartási anyagok kézi raktárát, naprakészen 
vezeti az anyagszámadási füzeteket. A kézi raktárak készletéért teljes anyagi 
felelősséggel tartozik. 

- Az egyszerű, szakmunkát nem igénylő felújítási igények anyagigényét összeállítja, 
egyezteti a vezetővel. A szükséges anyagok megérkezését követően a felújítási 
munkálatokat a vezetővel történt egyeztetésnek megfelelően ütemezetten végrehajtja. 

- A telephelyen külső szolgáltatók által elvégzett munkát a szolgáltatók által kiállított 
munkalapon aláírásával hitelesíti, amiért felelősséggel tartozik. 

- Naponta ellenőrzi és dokumentálja az udvari eszközök állapotát, elvégzi a szükséges 
javításokat. Ha a javítás külső segítséget igényel, jelzéssel él a vezető felé s 
gondoskodik arról, hogy az eszközt ne lehessen használni a szakszerű javítás 
megtörténtéig, elkerülve ezzel az élet- és balesetveszélyt. 

- Használatában lévő eszközeit rendeltetésszerűen használja és karbantartja, ezek 
meghibásodását jelzi a műszaki vezetőnek. 

- Amennyiben saját helyiséggel (műhellyel) rendelkezik, gondoskodik annak rendben 
tartásáról. 

- Feladata továbbá a nyílászárók esetében: 
o beszorult nyílászáró kinyitása a biztonság fenntartása érdekében, 
o kilazult csavarok, kötőelemek, burkolatok használati állapotra történő 

visszaállítása, zsírozás, olajozás a biztonság fenntartása érdekében. 
- Feladata továbbá a személyi biztonságot veszélyezteti hideg és meleg burkolatok 

eltávolítása. 
- Külső vállalkozó által végzett kőműves és festési munkák esetében feladata a díszítő 

elemek, taneszközök le- és felszerelése. 
- Kihúzható létrával elérhető magasságig a lapos tetők ereszcsatornák ellenőrzése, 

tisztítása. 
- Vízkár esetén feladata a további káresemény megelőzése, anyag- és eszközmozgatás. 
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- Működésképtelen mosdók lezárása a hiba javításának megkezdéséig.  
- Jól körülhatárolható területen bekövetkezett áramkimaradás esetén a kismegszakító 

ellenőrzése, visszakapcsolása. 
- Külső szolgáltató által biztosított fénycsövek, izzók cseréje. 
- Közreműködik a leltár és selejtezés előkészítésében, lebonyolításában a vezető 

irányítása mellett. 
- Részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. 
- Tisztán tartja és gondozza a telephelyhez tartozó udvart (fűnyírás, levélgyűjtés, hó 

eltakarítás, csúszásmentesítés, stb.). Leterheltség függvényében besegít az épület belső 
tisztántartásában. 

- Parkgondozási feladatait során sövényt nyír, füvet nyír, locsol, metsz, permetez, a 
növényeket kapálja, gereblyézi, a vaslábrácsokat tisztántartja.  

- Takarítás közben ellenőrzi a kerítés és a kapuk állapotát, zárhatóságát. Amennyiben 
hiányosságot tapasztal, köteles azt a műszaki vezetőnek haladéktalanul jelezni. 

- Gondoskodik a kültéri szeméttárolók kiürítéséről, tisztántartásáról. 
- Gondoskodik a szelektív hulladék leválogattatásáról, amelyért teljes felelősséggel 

tartozik.  
- Gondoskodik a szeméttároló edények szállítási napokon történő kihúzásáról és 

szükség szerinti tisztításáról. 
- A takarítók részére kiadja a szükséges tisztítószereket – amelyért teljes felelősséggel 

tartozik - , ellenőrzi a szerek felhasználását, a takarítást. 
- Amennyiben az intézményi riasztási listában szerepel, kötelezettsége riasztás esetén az 

intézmény nyitása, majd a helyszíni bejárást követően annak újrazárása. 
- Ellátja mindazon feladatokat, melyek munkakörébe tartozóak lehetnek, illetve amivel 

az intézményvezető, a telephelyi műszaki vezető szóban vagy írásban megbízza. 
 
A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 
 
a./ a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a tankerület 
állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak ellátásáért, 
b./ munkáját a jogszabályokban, szabályzatokban, a vezetői utasításokban meghatározottak 
szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni, 
c./ a munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása, 
d./ részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben, 
e./ feladata az intézményi vagyon védelme, erre figyelemmel anyagi felelősség terheli a 
munkavégzése helyszínein a hozzá közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó eszközökért, 
f./ köteles a Debreceni Tankerületi Központ valamennyi titkár megőrizni, ezen túlmenően 
nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amely munkaköre betöltése 
során jutott tudomására, és amely közlése a Központra vagy a vele jogviszonyban álló félre 
hátrányos következménnyel járna. 
 
A munkavégzés, feladatellátás során köteles különösen az alábbi jogi normák szerint 
eljárni: 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  
- a munkavédelemről szóló 1993. évi C. törvény, 
- a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, 
- a Vénkerti Általános Iskola és AMI Szervezeti és Működési Szabályzata. 
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A közalkalmazott felelős a munkavégzés során tudomására jutott minősített adatok, valamint 
bizalmas információk megtartásáért és jogszerű kezeléséért. Feladatellátása során köteles a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint belső utasításokban foglalt szolgálati utat 
betartani. 
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A TAKARÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai: 
 

 Köteles a munkaidő (műszak) kezdete előtt a munkahelyén munkára képes állapotban 
olyan időpontban megjelenni, hogy munkaköri feladatait a munkaidő kezdetétől teljes 
körűen el tudja látni (öltözés, nyitás műszak átadás, stb.). 

 Munkáját a Központ által biztosított munkaruhában, a szükséges védőruha- és eszköz 
használatával köteles ellátni. 

 Köteles a számára kijelölt zónákat (területeket) a Takarítási Szabályzata szerint a 
műszaki vezető közvetlen irányításával takarítani, a biztosított tisztítószerek és tisztító 
eszközök használatával. 

 Köteles az átvett tisztítószereket, eszközöket a céloknak megfelelően takarékosan és 
rendeltetésszerűen felhasználni. A használatukra vonatkozó biztonsági, egészségügyi 
előírásokat betartani, a használatukra vonatkozó oktatáson elhangzottak szerint. 

 A rá osztott takarítási zónákat (területeket), munkaidejében köteles többször 
ellenőrizni és amennyiben szükséges újra takarítani. 

 Köteles a szemetet leválogatni, elkülönítetten kezelni a kommunális és a szelektív 
hulladékot. 

 Köteles tanítási időben (ügyeleti takarítás) az Intézményvezető utasításait követni. 
 Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerekek által használt mellékhelyiségekre. 
 Az épületben elhelyezett virágok ápolását, gondozását végzi. 
 Köteles a műszaki vezető által meghatározott területeken és módon az időszaki 

nagytakarításokban részt venni. 
 Köteles a felújítások, karbantartások alkalmával felmerülő helyreállítási és takarítási 

feladatokban részt venni. 
 Amennyiben az intézményi riasztási listában szerepel, kötelezettsége riasztás esetén az 

intézmény nyitása, majd a helyszíni bejárást követően annak újrazárása. 
 A napi takarítás befejeztével köteles a takarítási zónájához tartozó helyiségek 

nyílászárói zárt állapotának ellenőrzése, bezárása. 
 Az Intézményvezető irányításával segít az iskolai rendezvények lebonyolításában. 
 Az Intézményvezető, a házgondnok utasítása alapján – állandó vagy eseti (pl. 

ebédlőtakarítás) jelleggel – ellátja mindazokat a feladatokat, amely lényegében 
munkakörébe tartozó feladatok lehetnek. 

 Kötelezően részt vesz a három havonta megtartott tisztítószerek használatára 
emlékeztető oktatáson. 

 Munkáját a Takarítási Szabályzatban foglaltak szerint végzi. 
 

 
A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 
 

 a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a 
tankerület állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri 
feladatainak ellátásáért, 

 munkáját a jogszabályokban, szabályzatokban a vezetői utasításokban 
meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni, 

 a munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása, 
 részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben, 
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 feladata az intézményi vagyon védelme, erre figyelemmel anyagi felelősség terheli a 
munkavégzése helyszínein a hozzá közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó 
eszközökért, 

 köteles a Debreceni Tankerületi Központ és az intézmény titkát megőrizni, ezen 
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amely 
munkaköre betöltése során jutott tudomására, és amely közlése a Központra vagy a 
vele jogviszonyban álló félre hátrányos következménnyel járna. 

 
A munkavégzés, feladatellátás során köteles különösen az alábbi jogi normák szerint 
eljárni: 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  
- a munkavédelemről szóló 1993. évi C. törvény, 
- a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, 
- a Vénkerti Általános Iskola és AMI Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 
A közalkalmazott felelős a munkavégzés során tudomására jutott minősített adatok, valamint 
bizalmas információk megtartásáért és jogszerű kezeléséért. Feladatellátása során köteles a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint belső utasításokban foglalt szolgálati utat 
betartani. 
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AZ UDVAROS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai: 
 

 Köteles a munkaidő (műszak) kezdete előtt a munkahelyén munkára képes állapotban 
olyan időpontban megjelenni, hogy munkaköri feladatait a munkaidő kezdetétől teljes 
körűen el tudja látni (öltözés, nyitás műszak átadás, stb.). 

 Munkáját a Központ által biztosított munkaruhában, a szükséges védőruha- és eszköz 
használatával köteles ellátni.  

 Nyitás után az épület körüli járdát, a belső udvart takarítja, napközben a tisztaságát 
fenntartja. 

 Tisztántartja az előkerteket, valamint a járda és az úttest közötti füves területet, 
gereblyéz. 

 Parkgondozási feladatai során sövényt nyír, füvet nyír, locsol, metsz, permetez, a 
növényeket kapálja, gereblyézi, a vaslábrácsokat tisztántartja. 

 Takarítás közben ellenőrzi a kerítés és a kapuk állapotát, zárhatóságát. Amennyiben 
hiányosságot tapasztal, köteles azt a házgondnoknak haladéktalanul jelezni. 

 Felel a szeméttárolók kiürítéséért, gondoskodik a szeméttároló edények szállítási 
napokon történő kihúzásáról és szükség szerinti tisztításáról, jelzi a konténerek 
kiürítésének szükségességét. 

 Felel a kültéri szeméttárolók kiürítéséért, tisztántartásáért. 
 Minden nap összegyűjti az udvaron lévő hulladékot. 
 A lehulló faleveleket, ágakat összegyűjti, különös tekintettel az őszi időszakban. 
 Télen a telephely teljes területén gondoskodik a hó eltakarításról, a 

csúszásmentesítésről. 
 Téli időszakban folyamatosan gondoskodik a járdák és a belső udvar kijelölt helyeinek 

akadálymentesítéséről, a hó eltakarításáról, jégmentesítéséről. 
 Amennyiben az intézményi riasztási listában szerepel, kötelezettsége riasztás esetén az 

intézmény nyitása, majd a helyszíni bejárást követően annak újrazárása. 
 Segíti az iskolai rendezvények lebonyolítását. 
 A közvetlen irányító utasítása alapján – állandó vagy eseti jelleggel – ellátja 

mindazokat a feladatokat, amelyek lényegében munkakörébe tartozó feladatok 
lehetnek. 

 Munkáját a, helyettesítési jogkörében a műszaki vezető– bizonyos feladatok ellátása 
során az Intézményvezető – irányításával végzi. 

 
 
A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 
 

 a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a 
tankerület állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri 
feladatainak ellátásáért, 

 munkáját a jogszabályokban, szabályzatokban a vezetői utasításokban 
meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni, 

 a munka- és tűzvédelmi szabályok megismerése és betartása, 
 részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben, 
 feladata az intézményi vagyon védelme, erre figyelemmel anyagi felelősség terheli a 

munkavégzése helyszínein a hozzá közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó 
eszközökért, 
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 köteles a Debreceni Tankerületi Központ és az intézmény titkát megőrizni, ezen 
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amely 
munkaköre betöltése során jutott tudomására, és amely közlése a Központra vagy a 
vele jogviszonyban álló félre hátrányos következménnyel járna. 

 
A munkavégzés, feladatellátás során köteles különösen az alábbi jogi normák szerint 
eljárni: 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  
- a munkavédelemről szóló 1993. évi C. törvény, 
- a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, 
- a Vénkerti Általános Iskola és AMI Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 
A közalkalmazott felelős a munkavégzés során tudomására jutott minősített adatok, valamint 
bizalmas információk megtartásáért és jogszerű kezeléséért. Feladatellátása során köteles a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint belső utasításokban foglalt szolgálati utat 
betartani. 
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Bevezető 
 
 
Az iskolai könyvtár működési szabályzata intézményünk szervezeti működési szabályzatának 
mellékletét képezi. 
 
A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár 

• feladatát és gyűjtőkörét, 
• kezelésének és működésének rendjét, 
• fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját,  
• állományvédelmi eljárásait, és használati rendjét. 

 
 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka és a tanulók ismeretszerzésének elősegítése érdekében 
iskolai könyvtár működik. 
A könyvtár típusa, elfoglalt helyünk: Iskolai könyvtár 
Egysége: Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Könyvtár 
 
A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 
Az iskola könyvtárai az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 
neveléshez, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, 
a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek 
oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti 
egység. 
Könyvtárunk SZMSZ-e szabályozza az iskolai könyvtár fent felsorolt egységei működésének 
és igénybevételének szabályait. Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár 
gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. 
Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 
A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 
használatának szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza. 
 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója 
igénybe veheti. 
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 
használata, a számítógép-és internethasználat térítésmentes. 
 
Kapcsolattartás 
Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal. 
 
AZ SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezései megtalálhatók az 
iskola honlapján. 
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I. 

A szabályzat a következő jogszabályok alapján készült 
 

1. 3/1975. évi MKM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az 
állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

2. 1992. évi XXXIII. tv. és a későbbi módosításai a közalkalmazottak jogállásáról 
3. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről  
4. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
5. Az IFLA-UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata, 1999 
6. 2015. évi CCVII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. 

törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

1. 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről és későbbi módosításai 
2. 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról (SZMSZ, házirend, PP, iratkezelés, 
eszközök: 2. sz. mellékletben ezek jegyzéke, helyiségek, valamint, az intézmény 
Pedagógiai Programja és helyi tantervei) 

3. 2012. I. törvény a Munka törvénykönyve 
4. 110/2012-évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 
5. 501/2013.  (XII.29.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 
tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

6. 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
7. Az intézmény Pedagógiai Programja 
8. 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 
9. 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 
10. 326/2013.(VIII. 30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

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

11. 17/2014. (III. 12. )EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

12. 2015. évi törvény C. évi központi költségvetéséről 
 
 

II. 
A működési szabályzat tartalma 

 
A működési szabályzat céljainak megfelelően tartalmazza:  
• az iskolai könyvtár használóinak körét 
• a beiratkozás módját 
• az adatokban való változások bejelentésének módját 
• a szolgáltatások igénybevételének feltételeit 
• a könyvtárhasználat szabályait 
• a nyitva tartás, a kölcsönzés idejét és ez utóbbi módját 
• a könyvtár vezetésére és működésére 
• a gyűjteményszervezésre vonatkozó előírásokat, valamint 
• az állományvédelem feladatait, módjait  
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• a könyvtár-pedagógiai tevékenységét 
• az egyéb ide vonatkozó rendelkezéseket. 

 
Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei 

 
1. A gyűjtőköri szabályzat 
2. A könyvtárhasználati szabályzat 
3. A katalógusszerkesztési szabályzat 
4. A tankönyvtári szabályzat (a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok) 

 
III. 

 
 A könyvtárra vonatkozó adatok: 

 
1. Azonosító adatok: 
A könyvtár neve: Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Könyvtár  
Székhelye, címe: 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 6. 
Telefon: (52) 416-755 
Létesítésének időpontja: 1976. január 1. 
Elhelyezése: Az iskolai könyvtár az épület földszintjén az iskola központi, könnyen 
megközelíthető helyen működik 
Alapterülete: 93,75 m2 
Helyiségeinek száma: 1 
Személyi feltételek: 1 főhivatású könyvtáros tanár 
 
 
Használói köre:  

 az iskola tanulói 
 az iskola pedagógusai 
 az oktató- és nevelőmunkát segítő dolgozók (egészségügyi, adminisztratív, 

technikai) 

A beiratkozás módja: minden év első hetében, a pótvizsgákat követően, az iskolatitkártól 
kapott végleges névsor alapján beírom az új tanulókat a Szirén integrált könyvtári rendszer 
adatbázisába, a többieket „tovább léptetem, ” a rendszerből kikerültek neveit törlöm. A 
számítógépes nyilvántartásba vezetve az iskola dolgozói is 
A szolgáltatások igénybevételének feltételei: a használói kör (az iskola tanulói, az iskola 
pedagógusai, az oktató- és nevelőmunkát segítő dolgozók (egészségügyi, adminisztratív, 
technikai) 
Tagjai a könyvtár nyitvatartási idejében kölcsönözhetnek:  
maximum 3 kötet kölcsönözhető 3 hét időtartamra, illetve folyóiratok és egyéb   
dokumentumok 1 napra vagy hétvégére. (Szükség esetén hosszabbítást lehet kérni.) 
A kikölcsönzött dokumentumokat a tanulók kötelesek a tanév végére, jún. 15-ig a  
könyvtárba leadni.  
A könyvtár pecsétjének leírása:  
A könyvtár bélyegzője:  60 mm x 30 mm átmérőjű, ovális alakú  

Felirata: Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Könyvtár 
Debrecen 

 
2. A könyvtár fenntartása, felügyelete: 
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• Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Debreceni 
Tankerületi Központ gondoskodik. 

• A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető Vénkerti 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vállal felelősséget. 

• Az iskolai könyvtár működését az iskola intézményvezetője irányítja, és 
ellenőrzi a nevelőtestület és az intézményi szintű munkaközösségek véleményének, 
javaslatainak meghallgatásával. 

3. Szakmai szolgáltatások: 
• Az iskolai könyvtár a Hajdú-Bihar megyei iskolai könyvtári hálózat tagkönyvtáraként 

működik. 
•  Koordinációs központja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest. 
 A könyvtár munkáját a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai 

Szolgáltató Intézet (szaktanácsadás, szakértői munka, továbbképzés stb.) segíti, 
bevonva ebbe a tevékenységbe a szaktanácsadókat, szakértőket, könyvtári 
munkaközösség-vezetőket. 

• Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői névjegyzéken 
szereplő szakember, szakfelügyelő végzi. 

 
A KÖNYVTÁR GAZDÁLKODÁSA 

 
A köznevelési intézmények gazdálkodási jogkörrel nem rendelkeznek. 
A könyvtár állomány fejlesztéséért a könyvtáros tanár felelős, ezért csak a  beleegyezésével 
lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 

 
IV. 

 
A KÖNYVTÁR FELADATAI 

 
1. Az iskolai könyvtár alapfeladatai:  
a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 
bocsátása, 
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 
c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 
foglalkozások tartása, 
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 
kölcsönzését. 
f.) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 
2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai: 
a) A köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,  
b) A nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,  
c) Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  
d)Tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak  
dokumentumairól, szolgáltatásairól,  
e) Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  
f) Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  
 
3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok:  
(lásd.4. sz. melléklet/Tankönyvtári szabályzat 
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4.A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok: 
Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása: 

1. Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. 
2. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. 
3. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket 

szintén nyilvántartásba venni 
 

V. 
 

A könyvtár gyűjtőköre (lásd. 1sz. Melléklet/ Gyűjtőköri szabályzat)  
 

     VI. 
Gyűjteményszervezés 

 
A folyamatosan és tervszerűen gyarapított állomány tükrözi az iskola pedagógia programját 
és helyi tantervét. 

a) Az állomány gyarapítása: 
Vétel, ajándék és csere útján történhet. 
A vásárlás megrendeléssel, előfizetéssel vagy készpénzes fizetéssel történhet. 
Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől, a gyűjteménybe 
nem illő műveket könyvtári állományba nem vesszük. 
A csere alapja lehet fölös példány, vagy/és az iskola saját kiadványa. Ez a tevékenység 
értékegyenlőség alapján jön létre alacsony példányszámban. 

b)  A dokumentumok állományba vétele: 
Az ideiglenes megőrzésre beszerzett dokumentumok B, a szintén ideiglenes megőrzésre 
állományba vett tankönyvek T, TI, TK jelet kapnak. 
A könyvtáros az ideiglenes megőrzésre szánt könyveket, tankönyveket excel táblázatban tartja 
nyilván. Ezek a dokumentumok gyorsan avuló tartalmúak, vagy kötészetileg gyorsan 
rongálódnak. Nyilvántartási és megőrzési idejük 3 év. 

Végleges nyilvántartás:  
A könyvtárba érkező (gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumokat nyolc 
napon belül végleges nyilvántartásba kell venni. Ez a dokumentumok egyedi nyilvántartásba 
vételét is jelenti.  
A végleges nyilvántartás formái iskolánkban a címleltárkönyv.  
A könyvtáros elektronikus nyilvántartásba veszi a Szirén könyvtári program használatával a 
tartós megőrzésre (3 évet meghaladó időtartam) szánt dokumentumokat.  

Folyamatos a 2009. szeptember előtt a könyvtár állományába került dokumentumok 
visszamenőleges számítógépes feldolgozása. 

A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető. A különböző 
típusú dokumentumokról külön-külön leltári nyilvántartást vezet a könyvtár. 
  

c) Állományapasztás: 
A könyvtáros tanár a könyvtár állományából folyamatosan, évente kivonja a tartalmi 
szempontból elavult, a változások következtében fölöslegessé vált, gyűjtőkörbe nem tartozó, 
és a használat következtében elrongálódott, az olvasók által elveszített dokumentumokat.  
  
Ezek kivonásáról a 3/1975. évi MKM rendelet határoz. 
 
A könyvtáros tanár ugyanilyen rendszerességgel kivonja az állományból az ideiglenes 
megőrzésre (3 évre) beszerzett dokumentumokat, brossurát (B), tankönyveket (T, TI, TK). 
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A 3/1975. évi MKM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az 
állományból történő törlésről szóló I. fejezetének általános rendelkezése 1.§ (2) szerint: 
A szabályzat rendelkezései nem vonatkoznak azokra a dokumentumokra, amelyeket a 
könyvtár átmeneti időtartamra (legfeljebb három évre) szerez be (a továbbiakban: időleges 
megőrzésre beszerzett dokumentumok). 

(3) Az időleges megőrzésre beszerzett dokumentumok körét, valamint ellenőrzésük és 
állományból törlésük módját a könyvtári együttműködési rendszer, hálózat (a továbbiakban 
együttesen: együttműködési rendszer) szervezeti és működési szabályzatában, ennek 
hiányában a könyvtár szervezeti és működési szabályzatában kell - a hatályos jogszabályok és 
az irányelvek figyelembevételével - megállapítani. 

 
d) Az állomány ellenőrzése (leltározása): 

Az állományellenőrzést - akár időszaki, akár rendkívüli - az iskola intézményvezetőjének 
írásban kell elrendelnie.  
Az időszakos állományellenőrzést az iskolai könyvtárban célszerű júniusban elvégezni. 
Az állományellenőrzés ideje alatt a könyvtárban a kölcsönzés szünetel, könyvet sem bevinni, 
sem kihozni nem lehet. 
Az időszaki állományellenőrzés előtt az összes könyvet be kell gyűjteni. Az 
állományellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ebben a felmerülő hiányok tételes 
felsorolásán kívül a könyvtár működésére vonatkozó megjegyzéseket, az elvégzendő 
feladatokat is rögzíteni kell. 
A leltározás lebonyolítása: 
A leltározáshoz legalább két személy folyamatos munkája szükséges. 
A leltár lezárása záró jegyzőkönyvvel történik. 
Ennek mellékletei:  

1. az intézményveztői elrendelés  
2. jóváhagyott ütemterv 
3. a jegyzőkönyv 
4. mellékletként a hiányzó vagy többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke 

 
Az állomány védelme  

 
Az állomány jogi védelme: 

1. Az állomány védelméért a könyvtárostanár felel. 
2. Állományba vétel csak számla (kísérőjegyzék) és a dokumentum együttes megléte 

alapján történhet. 
3. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy a technikai eszközök 

megrongálásával, elvesztésével okozott kárért. 
4. A tanulók és a dolgozók jog illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás 

után lehet megszüntetni. 
Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kilépést intéző személy a felelős. 

5. A letéti állomány védelméért az átvevő szaktanár és/vagy a pedagógus munkaközösség 
felel.  

A könyvtárost hosszabb távolléte esetén csak olyan személy helyettesítheti, aki tud a 
könyvtári állományban tájékozódni, ismeri a kölcsönzés mechanizmusát, és személye ellen a 
könyvtárosnak nincs kifogása. 

Az állomány fizikai védelme: 
1. A könyvtárban minden tűzrendészeti intézkedést megteszünk.  
    Erre vonatkozó tilalmi táblákat elhelyezünk. (Tűz esetén tilos a vízzel oltás.) 
2. A könyvtárban a könyvtárostanár tudtán kívül, tanári felügyelet nélkül tanuló nem 

tartózkodhat. 
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3. A könyvtárhoz és raktári helyiségéhez csak a könyvtárosnak és a takarító személyzetnek 
lehet kulcsa. A kulcsok az iskola portáján helyezendők el. 

4. Szigorúan ügyelünk a könyvtár tisztaságára (takarítás, portalanítás porszívó használatával, 
fertőtlenítés, féregtelenítés) 

Egyéb állományvédelmi rendelkezések: 
1. olyan fűtést kell alkalmazni, amely legkevésbé tűzveszélyes 
2. a könyvtár helyiségében poroltó készüléket kell elhelyezni 
3. a könyvtárban szigorúan tilos a dohányzás 
4. a könyvtár áramforrásainak teljesen biztonságosnak kell lenniük 

 
VIII. 

A könyvtári állomány tagolása 
 

Elhelyezése: 
A könyvtári állomány 90 %- ának elhelyezése szabadpolcon történik. 
A könyvtári helyiségben a könyveket (kézi- és segédkönyvtár, kölcsönözhető állomány) teljes 

egészében szabad polcon tartjuk.  
A könyvtári helyiségben az állomány elhelyezése a könyvtári raktározási táblázatok szerint 
történik, az ismeretközlő irodalom szakrendben, a szépirodalom betűrendben. 
A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok: 

 kézi és segédkönyvtár 
 kölcsönözhető állomány  
 folyóiratok  
 AV dokumentumok 
 elektronikus dokumentumok 
 nevelői kézipéldányok, brosúrák 

 
A könyvtári állomány egységei, raktári rendje: 

 Kézi és segédkönyvtár: szabadpolcon elhelyezve – szakrendben 
 Kölcsönzési állomány 
 szépirodalom: szabadpolcon, betűrendben 
 ismeretközlő irodalom: szabadpolcon, szakrendben 
 Audiovizuális dokumentumok: zárt üveges szekrényben, típusonként 

elhelyezve 
Ettől néha eltérünk: pl.: tematikus elhelyezés – minden 1848-49-cel kapcsolatos dok. egy 
helyen 
További elrendezés: a kölcsönözhető állomány esetében külön-külön helyeztük el az alsó- és 
a felső tagozatosoknak szánt dokumentumokat: külön: mesék, versek, egyes sorozatok 
Letéti állományok: 
A letéti állomány dokumentumaiért az átvevő pedagógusok anyagi felelősséggel tartoznak. A 
letétekről a könyvtár nyilvántartást készít. A könyvtárból kihelyezhetők letétek a tantermekbe, 
napközis termekbe, tanulószobába, irodákba (hivatali segédkönyvtár). 
A könyvtárból kihelyezett letét az igazgatói irodában is található. 
 

IX. 
          Az állomány feltárása 

 
Az iskolai könyvtár állományát feltárva kell a használók rendelkezésére bocsátani. 
Iskolánkban a hagyományos katalógusok továbbépítése nem folytatódik, mivel a könyvtári 
állomány elektronikus formában történő feldolgozása folyamatosan történik.  
KÖNYVTÁRUNKBAN AZ ALÁBBI KATALÓGUSOK VANNAK: 

A tételek belső elrendezése szerint: betűrendes leíró (a szerző neve és a mű 
címe alapján) 
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  tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)-  
 
             Dokumentumtípus szerint:  könyv (cédulakatalógus csak erről van) 
             Formája szerint: gépi   
  cédula 

 
     X. 
                   Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

 
1. Az iskolai könyvtár feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában 

folyó oktató-nevelő munkát segítse.  
 Mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és 

csoportos használatát. 
 A csak helyben használható (kézikönyvtár) könyvek kivételével az állományát 

kölcsönzi. 
2.  A kölcsönzést gépi nyilvántartással biztosítja 2011 áprilisa óta. 
3. Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használathoz szükséges ismeretekről, 

igény szerint bibliográfiai tevékenységet végez, és adatszolgáltatást nyújt. Segít a 
nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó irodalom-kutatásban. 

4.  Közvetíti más könyvtárak és információs központok szolgáltatásait, igény szerint 
könyvtárközi kölcsönzést végez. 

5.  Ellátja a szolgáltatással összefüggő nyilvántartási feladatokat, oktatási és kölcsönzési 
nyilvántartást vezet. 

6.  Számítógépes információs szolgáltatás-keresés, egyszerű adatbázisok használata az 
iskola anyagi lehetőségeinek megfelelően kerül kiépítésre.  

7.  Könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása. 
8.  A könyvtár használati rendjéről (2. sz. Melléklet/A könyvtár használati rendje 

intézkedik, amely a könyvtárban jól látható helyen ki van függesztve. 
 
      XI. 

A könyvtáros tanár munkaköri feladatai 
 

Az iskolai könyvtárat az anyaintézményben a törvényben előírtaknak megfelelő könyvtárosi 
szakismerettel, pedagógiai képesítéssel rendelkező, egy főfoglalkozású könyvtárostanár látja 
el, aki az iskola nevelőtestületének tagja. 
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1. sz. Melléklet/Könyvtár 

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

Felülvizsgálandó: 
- meghatározott időszakonként,  
- ha a könyvtár szervezetében, struktúrájában jelentős változás következik be. 

Könyvtár típusa, elfoglalt helyünk: Iskolai könyvtár 
Feladata:  
Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjtőkörének 
igazodnia kell a különböző tantárgyak, műveltségi területek követelményrendszeréhez és az 
iskola tevékenységének egészéhez, állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó 
dokumentum vehető fel. 
 
A gyűjtőköri szabályzat indoklása: 
Az elmúlt években bekövetkezett változások, a módosított törvényi szabályozás szükségessé 
teszi a gyűjtőköri szabályzat átdolgozását. 

Cél:  
A gyűjtőkör olyan körülhatárolása, részletes kimunkálása, amely képes az iskolai könyvtár 
megnövekedett feladatköréből adódó szakmai igények kielégítésére. 

A dokumentumok kiválasztása és apasztása, pedagógiai felhasználása, illetve ennek 
megtervezése a könyvtáros tanár és a tantestület együttműködését feltételezi. 

HELYI SAJÁTOSSÁGOK  
A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit egy új, még épülő lakótelep 
központi helyén.  
Az 1999/2000-es tanévben az Önkormányzat jóváhagyásával az iskola neve és működése 
megváltozott. Felvettük a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
nevet, amely egy épületegységben két alapfokú oktatási intézmény működését jelenti.  
Megmaradt a 8 osztályos általános iskolai, és létrejött egy 12 évfolyamos művészeti oktatás.  
Az általános iskolai képzés keretében emelt szinten, illetve magasabb óraszámban 
ismerkednek diákjaink az angol nyelv, a testnevelés, és informatika tantárgyak tananyagával. 
Második idegen nyelvként 4. osztálytól franciát tanulhatnak a gyerekek. Alsó tagozaton 
képességfejlesztést, 5-6. évfolyamon Tanulásmódszertant, 7-8. évfolyamon pedig 
Gazdálkodási és pénzügyi ismereteket választhatnak tanulóink. 1-8. évfolyamon az 
Erkölcstan tanítása felmenő rendszerben történik. 
Három művészeti ágban folyik a munka a művészeti iskolában:  

 Képző- és Iparművészeti ág: képzőművészeti, festészet, grafika, 
    kézműves, tűzzománc tanszak 

 Szín-és Bábművészeti ág:     színjáték tanszak 
 Táncművészeti ág:      balett, néptánc tanszak 

 
A könyvtár helyzetének rövid áttekintése 

A gyűjtőkör meghatározásánál mindenekelőtt iskolánk pedagógiai programjából indultunk ki. 
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Az anyaiskola tanulóinak többsége lakótelepi gyerek, köztük sok a hátrányos helyzetű.  
A könyvtárnak különösen az önálló ismeretszerzésre, nevelés területén van nagy szerepe 
segédanyagokat. 
Gyűjtenünk kell minden műveltségterület legalapvetőbb dokumentumait, különös tekintettel 
az új részműveltségi területekre (életmódismeret, környezetvédelem, médiaismeret, stb). Létre 
kell hozni a speciális művészeti képzési formáink (néptánc, kézművesség, számítástechnika), 
az egységek, köztük a tagintézmény alapvető szakirodalmának gyűjteményét.  
Könyvtárunknak tanulóinkat – a jövő könyvtárhasználóit – meg kell tanítani arra, hogy a 
XXI. század elejének információs- és könyvtári eszközrendszerében el tudjanak igazodni. 
Ehhez feltétlenül szükséges a technikai fejlesztés. Jelentős segítség számunkra a Soros 
Alapítványtól pályázati úton nyert számítógép, és a SZIRÉN integrált könyvtári program. 

Pedagógiai programunk ennek megfelelően határozza meg iskolánk nevelési és oktatási célját, 
helyi tanterveink pedig tantárgyi követelményrendszerünket, tehetséggondozási és 
felzárkóztatási programjainkat. 
 
I. AZ ÁLLOMÁNYBŐVÍTÉS FŐBB 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. 
 
II. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre a könyvtár funkciója szerint: 
Az iskolai könyvtárnak a rendelkezésre álló dokumentumok közül a fentiek 
figyelembevételével költségvetési keretén belül a szerint kell válogatnia, hogy eleget tehessen 
a könyvtár alap- és kiegészítő funkciójából eredő követelményeknek. 

 Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 

1. A NAT követelményei 
2. Az MKM tájékoztatója a műveltségterületekhez szükséges taneszközökről 
3. Az iskola 

• Típusa, szerkezete, szakmai profilja 
• Nevelési és oktatási céljai 
• Helyi tanterve, 
•  Pedagógiai programja 
• Módszertani kultúrája 
• Könyvtári, információs szükségletei 
• Az igényelt dokumentumok didaktikai szerepe 
• Az iskola könyvtári szerkezete 
• Az előző pontok alapján meghatározott könyvtári alap- és kiegészítő 

feladatok 
• Tehetséggondozási és felzárkóztatási programja. 

 
 
 

Könyvtárunk gyűjtőkörét befolyásoló egyéb tényezők: 

• Iskolánk társadalmi-kulturális környezet (a családok többsége szerény illetve 
nehéz anyagi körülmények között él; kultúrára, könyvre kevés pénzük jut; 
igényszintjük igen változó) 

• A használók köre az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív dolgozói 
• Rendelkezésre álló anyagiak 



 13 

 
III. GYŰJTŐKÖR FORMAI SZEMPONTBÓL: 
 Írásos, nyomtatott dokumentumok: 

• könyv 
• brosúra 

 Kéziratok:  

• pályázati munkák 
• az iskola pedagógiai dokumentumai  
• iskolaújság 
• iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációi 

  Audiovizuális ismerethordozók: 
• Audio dokumentumok: zenei CD, hangkazetta 
• Audio-vizuális dokumentumok: videokazetta 
• Elektronikus dokumentumok: CD, DVD, CD-ROM 

 
IV. A GYŰJTŐKÖR KÖRÜLHATÁROLÁSA TARTALMI SZEMPONTOK ALAPJÁN 
A fő gyűjtőkör területei: 

• Kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, stb.) 
• A tanított tantárgyakhoz szorosan kapcsolódó szakirodalom 
• A pedagógiai kiadványok (válogatással) 
• Válogatott szépirodalom (házi és ajánlott) 
• Aktuális témák irodalma (iskolai ünnepélyek, vetélkedők, versenyek 

megrendezéséhez szükséges dokumentumok) 
• A legfontosabb helytörténeti kiadványok 
• Az iskola történetével, életével kapcsolatos dokumentumok 
• Időszaki kiadványok (mellékletben) 
• Hanglemezek, hangszalagok, videokazetták, CD-k, CD-ROM-ok, DVD- k 
• Tankönyvek, 
• Számítógépes programok 
• A néptánc, testnevelés tagozat, kézművesség tanításának segédkönyvei 
• Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését célzó könyvek 
• Tehetséggondozást és felzárkóztatást segítő dokumentumok 

A mellék gyűjtőkör területei: 
• A tantárgyakhoz részletesebb ismereteket nyújtó dokumentumok 
• A tanároknak az órákra való, elmélyült felkészülést biztosító művek 
• A szakirodalom olyan újdonságai, melyeknek megjelenését nagy társadalmi 

érdeklődés kíséri 
• A különös társadalmi érdeklődés által kísért szépirodalmi művek 
• A tanulók nyelvtanulásának, művészeti, irodalmi ismereteinek önművelés 

útján történő elmélyítését szolgáló AV – dokumentumok 
 

V. A GYŰJTENDŐ DOKUMENTUMOK NYELVI, IDŐBELI, FÖLDRAJZI 
HATÁRAI 
 NYELVI, FÖLDRAJZI HATÁRAI: A könyvtári állomány zömét a Magyarországon 
megjelenő magyar nyelvű dokumentumok alkotják. Kiemelten gyűjtjük a város 
dokumentumait; az angol nyelvtanulást segítő ismerethordozókat.  
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IDŐBELI  HATÁRAI: Az állomány kurrens. Kivéve a kézikönyvtári állomány és a tantárgyi 
ismeretközlő irodalom utólagos pótlására régebbi irodalmat is. Retrosprektíven az iskola 
történetével, néhány esetben a helytörténettel kapcsolatban történik gyarapítás. 
 
VI. A GYŰJTÉS SZINTJE ÉS MÉLYSÉGE ÁLLOMÁNYRÉSZEK SZERINT 
A gyűjtés mélységéről, irányáról folyamatos egyeztetés történik a munkaközösség-
vezetőkkel. Kiemelten fejlesztjük a kézikönyvtári és a segédkönyvtári állományt, fokozottan 
figyelembe vesszük a matematika, magyar, földrajz, a történelem, természetismeret, 
drámapedagógia, sport, vizuális kultúra, zene-táncművészet és az idegen nyelv tanításának 
dokumentumigényeit, gyűjtjük a tartós használatú tankönyveket, segédkönyveket.  
Nem gyűjtünk krímit, lektűr irodalmat, még ajándékba sem fogadhatunk el olyan 
dokumentumokat, amelyek nem tartoznak a könyvtár gyűjtőkörébe. Az iskolai könyvtár 
erősen válogatva gyűjti anyagát.  
 

ÁLLOMÁNYCSOPORTOK 
 

1. Kézikönyvtári állomány (nem kölcsönözhető) 
Teljességre törekvően  gyűjteni: 

• általános és szaklexikonokat, általános és szakenciklopédiákat 
• szótárakat, fogalomgyűjteményeket, kézikönyveket, összefoglalókat 

Válogatással gyűjtjük: 
• A kis-, közép- és nagyméretű alapszintű általános gyűjtőkörű és szakterületi 

lexikonokat és enciklopédiákat (irodalmi, történelmi, fizikai, földrajzi, 
művészeti, stb., a tanított tantárgyakhoz kapcsolódókat). 

• A tanított tantárgyak kis- és középméretű, alapszintű elméleti és történeti 
összefoglalóit. 

• A tananyaghoz kapcsolódó alapszintű szakirányú segédkönyveket, atlaszokat, 
életrajzi lexikonokat, fogalomgyűjteményeket, albumokat. (Pontos 
felsorolásuk a tantárgyi tantervekben található.) 

• A tanított nyelvek kis-, közép- és nagyszótárait, a nem tanított nyelveknek 
válogatva legalább a kisszótárait. 

• Lásd még az AV gyűjteményeknél felsoroltakat. 

2. Szépirodalom (kölcsönözhető) 
a.) A teljesség igényével gyűjtjük: 

• a helyi tantervnek megfelelő, a magyar irodalom tantárgyban meghatározott 
antológiákat 

• házi és ajánlott olvasmányokat 
• nemzeti antológiákat; 
• a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat. 

b.) Kiemelten, de nem teljességre törekvően gyűjtjük: 
• a tananyagban szereplő szerzők válogatott és gyűjteményes munkáit 
•  népköltészeti műveket, a magyar és világirodalom klasszikusait 

c.) Erős válogatással gyűjtjük: 
• a gyermek és ifjúsági irodalom regényeit, elbeszéléseit, verseit 
• a kiemelkedő (de a tananyagban nem szereplő) kortárs irodalmi műveket 
• regényes életrajzot, történelmi regényeket 
• az iskolában tanított nyelvek életkornak megfelelő olvasmányos irodalmát; 
• nemzetiségi tanulók anyanyelvi művelődését segítő szépirodalmi műveket a 

magyar nyelvű szépirodalmi művekre vonatkozó szempontok szerint. 
d.) Nem gyűjtjük: 
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• a krimit 
• a lektűrt 

3. Ismeretközlő irodalom (kölcsönözhető) 
a.) A teljesség igényével gyűjtjük 

• a tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat 
b.) Kiemelten, de nem teljességre törekvően gyűjtjük: 

• a tagozatok (a kézművesség és néptáncoktatás) gyerekeknek is való 
szakirodalmát 

• a munkáltatóeszközként használatos dokumentumokat 
• a pályaválasztással kapcsolatos dokumentumokat 
 

c.) Erős válogatással gyűjtjük: 
• a helytörténeti műveket 
• a tananyagon kívüli tájékoztató műveket 
• idegen nyelvű segédleteket (az angol nyelv tanításához) 

4. Pedagógiai gyűjtemény (kölcsönözhető) 
Teljesség igényével gyűjtjük : 

• pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, szótárakat, enciklopédiákat 
• pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat 
• dokumentum-gyűjteményeket 
• a nevelési-oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat 
• az egyes tantárgyak, műveltségi területek módszertani segédkönyveit 

segédleteit 

Válogatással gyűjtjük: 
• a pedagógiai, pszichológiai lexikonokat, szótárakat, összefoglaló (történeti) munkákat 
• a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához 

szükséges szakirodalmat 
• az angol, a számítástechnika, a kézműves és néptáncoktatás tanári segédkönyveit 
• a műveltségi területek módszertani segédleteit 
• az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó 

műveket; 
• a tanítási órán kívüli foglalkozások dokumentumait 
• általános pedagógiai folyóiratokat 
 
5. A könyvtáros segédkönyvtára (nem kölcsönözhető) 

Teljességgel gyűjtjük: 
• a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket 
• a könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket 
• a könyvtárhasználattan módszertani segédleteit 
• szakbibliográfiákat, ajánló bibliográfiákat, könyvjegyzékeket 
• a könyvtári összefoglalókat 

Válogatással gyűjtjük: 
• az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat 
• a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket 

 
     6. Hivatali segédkönyvtár (nem kölcsönözhető, prezens) 
Válogatással gyűjtjük: 

• munkaviszonnyal, munkarenddel, bérezéssel, munkaidővel, 
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• munkaszervezéssel, munkavédelemmel kapcsolatos irodalom, 
• intézményi költségvetéssel, betegsegélyezéssel, társadalombiztosítással, 
• iskolavezetéssel kapcsolatos művek 
• az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, a munkaüggyel 

kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket, folyóiratokat. 
 

 
7. Kéziratok gyűjteménye (nem kölcsönözhető, prezens) 
• az iskola pedagógiai dokumentumai 
• a pályázati munkák az iskolai rendezvények forgatókönyvei 
• az iskolaújság publikációit 
• az iskola történetéről szóló dokumentumok 

 
8. Nem hagyományos gyűjtemény (kikölcsönözhető a tanítási órákra, napközibe) 

A tantárgyakhoz kapcsolódó nem nyomtatott dokumentumokat erősen válogatva 
gyűjtjük: 

• a tantervi  követelményekhez is igazodó zenei CD-ket, DVD-ket, CD-ROM -okat 
• a kötelező olvasmányok filmadaptációit  
• a média műveltségi terület illetve más műveltségi területek ismereteit felölelő 

multimédiás alkotásokat. (Részletezve a különböző tantárgyak tanterveiben.) az angol 
nyelvkönyvek, tanári kézikönyvek hangzó anyagait. Célunk, hogy könyvtárunkban 
rendelkezésre álljanak szövegszerkesztő programok, táblázatkezelők, 
adatbáziskezelők, oktatóprogramok, integrált könyvtári szoftverek. (Tanári és tanulói 
használatra egyaránt.) 

• egyes tantárgyak, műveltségi területek  ismereteit felölelő multimédiás alkotásokat.  
• értékes szépirodalmi műveket. 

 
VII. A BESZERZENDŐ DOKUMENTUMOK PÉLDÁNYSZÁMAIT  

a következő tényezők határozzák meg: 
1. Hová tartozik (fő vagy mellék gyűjtőkör)? 
2. Hány helyre kell osztani? 

• házi olvasmányok (5 tanulónként legalább1 példány) 
• ajánlott olvasmányok (10 tanulónként 1 példány) 
• a szaktanárok által kijelölt munkaeszközként használt művekből (2 tanulóra 

jusson 1 példány) 
• az oktató - nevelőmunkában felhasznált művekből legalább 1-2 példány 
• mellékgyűjtőkörbe tartozó 1-2 példány 

 
VIII. GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS 

1. A beszerzés főbb forrásai: 
Vétel: Könyvtárellátó Közhasznú Társaság, Budapest 
2.Állományapasztás:  

A gyűjtőköri határok betartását szolgáló állományépítés szerves része a tervszerű és 
rendszeres selejtezés. 
Az alábbi címeken történik: 

• tervszerű állományapasztás  
• természetes elhasználódás 
• fölöslegessé vált 
• tényleges hiány  
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2. sz. Melléklet/Könyvtár 

Az iskolai könyvtár használati rendje 

I. A könyvtár szolgáltatásai 
Alapszolgáltatások: 
 egyéni és csoportos helyben használat 
 kölcsönzés / könyvtárközi kölcsönzés is/ 
 tájékoztató szolgálat, irodalomjegyzék összeállítása 
 információ-szolgáltatás 
 Internet használata (a tagintézményben nem) 
Kiegészítő szolgáltatások: 
 információ-szolgáltatás 
 szakirodalmi témafigyelés 
 ajánló bibliográfiák készítése 
 könyvtárismereti könyvtári órák tartása a helyi tanterv szerint 
 könyvtári rendezvények szervezése (könyvkiállítás, versenyek) 
II. A könyvtárhasználók köre 
A könyvtárat ingyenesen használhatják: 
 az iskola tanulói 
 az iskola pedagógusai 
 az oktató- és nevelőmunkát segítő dolgozók (egészségügyi, adminisztratív, technikai) 

 Beiratkozással kivételes esetben az iskolán kívüli tanulók (főleg régi tanítványok), 
hallgatók, pedagógusok is igénybe vehetik a könyvtárat.  

 Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is 
igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, 
megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.  
A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az intézményvezető tájékoztatja a 
könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az 
általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. 
A könyvtárhasználóknak joga van: 
1. A kölcsönzéshez, a könyvtár helyben használatához, egyéb szolgáltatások igénybe 
vételéhez (Tájékoztató tevékenység, könyvtári foglalkozásokon való részvétel 
2. „Jogom, hogy minden év június 10-ig benyújthassam igényemet az iskola könyvtárából 
kikölcsönözhető tartós tankönyvek igénybevételére.” (lásd: Házirend 3. pont) 
A könyvtár nyitva tartási ideje tanévenként kerül meghatározásra, kölcsönzési rendjét az 
aktuális órarend határozza meg. Kifüggesztésre kerül jól látható helyen a könyvtár ajtajára.  
 
III. A könyvtárhasználat módjai 

1. Helyben használat 
• helyben használható a kézikönyvtári állományrész 
• különgyűjtemény: muzeális dokumentumok, AV anyagok 

2.  Csoportos használat 
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárostanár, az osztályfőnök és a 
szaktanárok szakórákat tarthatnak. 

3. A számítógépek használata 
• A tanulók információszerzésre, tanulmányi feladatok megoldására használhatják a 

gépeket, az Internetet.  
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• Az olvasó a gépeknél nem használhat saját eszközt (pl. lemez). 
• A gépekre nem menthet senki semmit, és nem telepíthet semmilyen programot. 
• Amennyiben szabálytalanul használja valaki a gépet, úgy a számítógépek 

használatából kizárható. 
• A könyvtárban elhelyezett számítógépek igénybevételekor a számítógép 

szaktantermek használatára vonatkozó szabályok irányadóak. (lásd: házirend) 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 
• az információk közötti eligazodásban, 
• az információk kezelésében, 
• a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 
• a technikai eszközök használatában. 

 A kölcsönzés szabályai: 

 A könyvtári könyveket vagy egyéb dokumentumokat csak a könyvtáros 
tudtával, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabad kivinni. 

 Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való 
rögzítéssel szabad. 

 A kölcsönzésről a könyvtáros nyilvántartást vezet. 
A kölcsönzés biztosítása számítógépes nyilvántartással történik. 

 Egy-egy alkalommal maximum 3 kötet kölcsönözhető 3 hét időtartamra 
 A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási 

órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása között időre 
kikölcsönözhetik. 

 Az iskolából eltávozó tanulónak, illetve dolgozónak - eltávozása előtt - a 
könyvtárossal igazoltatnia kell, hogy tartozása nincs. 

 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 SZMSZ-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza.  

 Az elveszett vagy használhatatlanságig megrongálódott könyvet a használónak 
be kell szereznie, és beadnia az elveszett példány helyett a könyvtárba. 
Amennyiben az nem szerezhető be, értékével megegyező, tartalmában hasonló 
könyvvel kell pótolni.  

IV. Az iskolai könyvtárban a könyvtárlátogatóktól elvárt magatartás 
 A használók kötelesek a könyvtár raktári rendjét megtartani, vigyázni a könyvek 

épségére, a könyvtár tisztaságára.  
 A könyvtárban kulturáltan, csendesen kell viselkedni, egymás munkáját nem 

zavarva, tiszteletben tartva. 
 A könyvtár informatikai eszközeinek, dokumentumainak védelmére 

(tisztaságának, épségének megőrzése) szabályos működtetésére mindenkinek 
kötelessége ügyelni. Amennyiben rongálás történik, akkor a használó anyagi 
felelősséggel tartozik, s a kárt megtéríteni köteles.  

A könyvtári helyiséget csak az azért anyagilag is felelős személy használhatja, egyébként érte 
felelősséget vállalni nem tud. 

A fenti dokumentum tartalmát a tantestület a mai napon jóváhagyta, és vállalja, hogy minden 
tanulóval ismerteti, melyet a diákok aláírásukkal igazolnak. 
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3. sz. Melléklet/Könyvtár 

Katalógusszerkesztési szabályzat 

I. AZ ÁLLOMÁNY FELTÁRÁSA  
Jelenti a dokumentum formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, és a 
raktári jelzet megállapítását. 
Az iskolai könyvtár állományát feltárva kell a használók rendelkezésére bocsátani.  
A könyvtári állomány elektronikus formában történő feldolgozása folyamatosan történik.  
Iskolánkban a hagyományos cédulakatalógusok továbbépítése nem folytatódik, helyette az iskolai 
könyvtár elektronikus katalógusának építése folyamatos. 
II. 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: 

• főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 
• szerzőségi közlés 
• kiadás sorszáma, minősége 
• megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 
• oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 
• megjegyzések 
• kötés: ár 
• ISBN szám 

Raktári jelzetek 
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 
rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi 
művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 
A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 
Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 
 
III. KÖNYVTÁRUNK KATALÓGUSAI 

A tételek belső elrendezése szerint: betűrendes leíró (a szerző neve és a mű 
címe alapján) 

  tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)- ez 
még  folyamatos 

Dokumentumtípus szerint:  könyv, (cédulakatalógus csak erről van) 
  hanglemez,  
  videó, CD, CD-ROM, DVD 

Formája szerint: 
 cédula: A meglévő betűrendes cédulakatalógus alkalmas a 

katalógushasználat tanítására a könyvtári órákon. 
 digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével 

 
IV. A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁSA 

• A számítógépes adatfeldolgozás a SZIRÉN könyvtári rendszer használatával történik.  
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4. sz. Melléklet / Könyvtár 
TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT 

 
 

Iskolai SZMSZ tartalma a tankönyvekkel kapcsolatban:  
• jogszabályok  
• kedvezmények (kit milyen kedvezmény illet)  
• a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvek vásárlása csak a szülői 

szervezetek beleegyezésével lehetséges  
• tankönyvkölcsönzés (igények szerint – egy tanév)  
• a tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés  
• kártérítés mérséklése, elengedése 

 
I. Jogi szabályozás 

1. 2015. évi CCVII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

2. 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról  

3. 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 
4. 501/2013.  (XII.29.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 
tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

5. 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

6. 2015. évi törvény C. évi központi költségvetéséről 
II. Ingyenes tankönyv, ingyenesség biztosítása  
Az ingyenes ellátás egyik feltétele a tankönyvek tartóssá tétele. 
Ennek formái: 

• az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével,  
• a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével,  
• tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján.  

 
„Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, akkor a 
tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tárgyból a 
helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy 
kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt.”  
 
Tartós tankönyv fogalmának meghatározása: tartós tankönyvek azok a dokumentumok, 
amelyek több tanéven keresztül használható tankönyvek, segédletek: kézikönyvek, szótárak, 
kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények.  
 
III. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 
kötelezettségének: 
 
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 
tankönyveket kapják meg használatra.  
2. 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 
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tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az 
iskolai könyvtárba.  
3. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába 
kerül. 
A KELLO-tól megvásárolt tankönyvek az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár 
állományába kerülnek. Az 1-2. évfolyamon a tankönyvek válogatva kerülnek könyvtári 
bevételezésre; a felmenő évfolyamokon valamennyi tankönyv tartós tankönyvként kezelendő. 
 
IV. A tankönyvek nyilvántartása  

• Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az 
ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.  

• A könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló 
megkaphassa a számára szükséges tankönyveket  

• Minden tankönyvet nyilvántartásba kell venni (bélyegző, leltári szám) 
• A tankönyvosztás során a tanuló neve mellé a tankönyvek leltári számai kerülnek, így 

pontosan lehet követni, kinél melyik tankönyv található.  
• A tanuló köteles egész évben megóvni könyveit, amiről egy nyilatkozatot is aláír . 
• Év végén, a tankönyvbeszedéskor a tanuló köteles minden tankönyvét a könyvtár 

számára visszaadni.  
 

Évente listát készít: 
• az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 
• a napköziben, tanulószobában elhelyezett letétről (szept.) 
• összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szept.-okt.) 
• összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről 

(jún.15-ig) 
V. A kölcsönzés rendje  
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) 
szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve 
elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és 
visszaadására vonatkozóan. 
Ennek szövege:  
Minta a kölcsönzéshez : 

NYILATKOZAT 
 
Alulírott szülő………………   nevű gyermekem részére a ……….-as tanévre az alábbi 
tankönyveket átvettem, melyeket …………-ig az iskola részére visszajuttatok. 
Tankönyvek megnevezése: 
A fenti könyvekért – elvesztés, szándékos károkozás esetén – anyagi felelősséget vállalok. 
Dátum                                             

…………………………… 
    Átvevő szülő aláírása 

 
VI. Kártérítés szabályai iskolai tulajdonú tankönyv esetén  
1. A könyvtári szabályzat szerint a kölcsönzés ideje:  

• Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év,  
• Egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-jétől június 15-ig,  
• Tankönyvet csak egész évre kehet kölcsönözni, kivétel, ha a tanuló jogviszonya 

megszűnik az intézménnyel,  
• A tanuló köteles az adott tanév június 15-ig leadni tankönyveit, ez időpont után 

írásbeli felszólítás, a könyvek kifizetésére kötelezhető.  
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• A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi 
kártérítéssel tartozik a szülő. A kártérítés módjáról és mértékéről, valamint a 
tankönyvek törléséről a jogszabály nem rendelkezik, iskolánként egyedileg kell 
meghatározni.  

• A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló szülője) köteles a tankönyv elvesztéséből, 
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 

 Módjai:  
1. ugyanolyan könyv beszerzése 
2. anyagi kártérítés az intézményvezető írásos határozatára 

• A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola 
intézményvezetője határozza meg.  

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.  
 
2. Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó 
értékcsökkenés esetén.  
 
VII. A könyvtáros tanár kötelezettségei  
A könyvtáros tanár feladatai az ingyenes tankönyvek használatával kapcsolatosan: 

- az ingyenes tankönyveket az iskolai könyvtár állományába veszi, azokat leltári 
nyilvántartásba veszi 

- szeptemberben az arra kijelölt munkatárssal együtt az ingyenes tankönyveket 
kikölcsönzi a tanulóknak, 

- júniusban az ingyenes tankönyvek összeszedése, 
- tankönyvrendelésnél egyeztet a rendelést összeállító tankönyvfelelőssel a 

szükséges ingyenes tankönyvek számáról, 
- intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat. 

Az iskolai könyvtár nem egyenlő a tankönyvtárral. A tankönyvtár az ingyenes 
tankönyvellátás alapjául szolgáló és egyre bővülő tankönyvbázis. Az iskolában használatos 
tankönyvekből, segédletekből legalább 3-4 példánynak kell lennie a tankönyvtárban, a 
tagintézményben 1-2 példánynak. Nyilvántartása és kölcsönzése a könyvtár szakmai 
követelményeknek megfelelően történik.  
Az iskolai könyvtár alapfeladata ennek a gyűjteménynek a gondozása, hozzáférhetővé tétele.  
Nem alapfeladata azonban a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvekkel való teljes körű 
ellátása.  
Az iskola új szolgáltatási kötelezettsége az ingyenes tankönyvellátás, a tankönyvtár azonban 
nem képezi az iskolai könyvtár állományának részét.  
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ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI  SZABÁLYZAT 
 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4027 Debrecen Sinay Miklós 
utca 6. OM: 031 096)  nyilvántartásával, ügyvitelével összefüggő adatvédelemi, adatkezelési, 
adattovábbítási és nyilvánosságra hozatali követelményeket és eljárásrendet az alábbiakban 
szabályozom. 
 

I. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE 
 

• 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 
 

• Az EU általános adatvédelmi rendelete a GDPR 
 

• 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 

• 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
 

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

• 362/2011(XII.30) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról 
 

• A többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete a 
közalkalmazotti alapnyilvántartásról 

 
 

II.    A SZABÁLYOZÁS CÉLJA 
 

Biztosítsa intézményünkben  
 
• a munkavégzés során az alkotmányos jogok érvényesülését 
 
• a hagyományos, vagy az elektronikus formában nyilvántartott adatok kezelésének 

jogszerű, célhoz kötött felhasználását 
 

• az intézmény tanulóinak és dolgozóinak tájékoztatására vonatkozó előírások 
megtartását 

 
• az intézményben dolgozók és tanulók személyes adatainak védelmét, szabály,- és 

jogszerű kezelését. 
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III. FOGALMAK, ÉRTELMEZÉSEK 
 
 
 

• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy 
 

• adat: a természetes, vagy előállított objektumok, folyamatok, állapotok, jellemzői, 
illetve azok részleteinek érzékelhető formában történő megjelenítése, tágabb 
értelemben szám, rajz, térképi részletek, vagy bármely más információ a 
megjelenésre való tekintet nélkül 

 
• személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

 
• különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre 

vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat 
 

• közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon 
vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, 
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat 

 
• közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 
tételét törvény közérdekből elrendeli; közérdekű adat nyilvánosságra hozatala: 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá 
nem eső adat közzététele 

 
• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

 
• adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

 
• adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi 
 

• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 
céljából 
 

• adatrögzítés: a nyilvántartásban szereplő adatok számítástechnikai adathordozóra 
felvitele, az adatok érdemi mérlegelése nélkül 
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• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 
adatokon végzik 

 
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok 
feldolgozását végzi 

 
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja 

 
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 
rögzítése 

 
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele 
• üzemeltetés: az adathordozó eszközök, programok működtetése 
• adathordozók: papíralapú, mágneses alapú, távadat-átviteli adattároló, továbbító 

eszközök 
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges 
• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából 
• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése 
• helyesbítés: a nyilvántartott téves adatoknak a tényszerű adatokra történő jogszerű 

megváltoztatása 
• adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 
adat keletkezett 

• adatszolgáltatás: egy személyre, vagy személyek meghatározott körére .vonatkozóan 
a nyilvántartott adatokról vagy azok egy részéről harmadik személy részére 
adathordozón történő információ nyújtása (teljesítője a személyügyi feladatot ellátó 
személy) 

• adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutásának  
megakadályozása 
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• adatvédelmi tisztviselő: A GDPR 39. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján ellenőrzi 
az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok 
védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést,  A GDPR 37. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja alapján az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, 
közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben 
eljáró bíróságokat; az (5) bekezdés szerint az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői 
szintű ismerete, valamint a 39. cikkben említett feladatok ellátására való alkalmasság 
alapján kell kijelölni.  

• másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben történő 
sokszorozása (a részleges terjedelmű megsokszorozás: kivonat) 

• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 
kezeléséhez; 

 
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 
• betekintés: egyszerre egy személy nyilvántartott adatainak részleges vagy teljes körű 

megnézése, az adathordozón, a személyügyi feladatot ellátó személy hivatali 
helyiségében 

• hozzáférés: a nyilvántartott adatok egy részéhez, vagy egészéhez való hozzájutás 
terjedelme 

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az 
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
 

 
 
 

 
IV. AZ ADATOK VÉDELMÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI 

 
Intézményünk csak olyan személyes adathoz juthat hozzá, illetve vehet birtokába, amelyre 
a törvényi felhatalmazás lehetőséget ad, vagy pedig amihez az érintett közalkalmazott 
illetve, tanuló gondviselője hozzájárult. 

 
Az intézményben érvényesülni kell a célhoz kötöttség elvének, mely szerint csak olyan 
személyes adat gyűjthető össze, tárolható, vehető birtokba, amely az elvégzendő feladatok 
ellátásához feltétlenül szükséges. 
 
Az adatok kezelése, továbbítása szigorúan meghatározott módon és körben történhet, de csak 
olyan mértékben, amely az adott cél elérése érdekében szükséges. 

 
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 
közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 
személlyel szemben titoktartási kötelezettség kötelezi. A titoktartási kötelezettség nem 
vonatkozik a gyermekek, tanulók adatainak meghatározott nyilvántartására és továbbítására. 
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Intézményünkben biztosítani kell az érintett közalkalmazottak és tanulók adatainak 
kezelésével kapcsolatos megismerési és tiltakozási jogát. 

 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 
Az adatfeldolgozó munkatárs az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a 
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az intézmény vezetője engedélyével illetve 
törvényi rendelkezések szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem 
végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelői rendelkezések szerint köteles 
tárolni és megőrizni. 
 
Adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes 
adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. 
 
A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha törvény eltérően 
nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra 
történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg. 
 
 
 
 
 
 

V. AZ INTÉZMÉNYBEN NYILVÁNTARTOTT, KEZELT 
           SZEMÉLYES ADATOK 

 
 

Intézményünk köteles a közalkalmazottainak és tanulóinak személyes és különleges adatait a 
módosított a 2011.évi CXC Törvény és a GDPR rendelkezései szerint nyilvántartani, kezelni, 
a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint a statisztikai adatgyűjtési 
programnak megfelelő adatokat szolgáltatni. 
 
Személyes adat meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, 
valamint az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
 
Iskolánk nyilvántartja az alkalmazottak személyes adatait, amelyek a foglalkoztatással, a 
juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosak. Ezeket az adatokat biztonsági okokból, 
a törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése szerint, a célnak megfelelő mértékben, 
célhoz kötötten kezeli. 
 
Az intézményi közalkalmazottak adatainak nyilvántartását a Kjt. és a Köznevelési Törvény 
előírása szerint kell nyilvántartani és kezelni: 

   
• név, születési hely és idő, állampolgárság 
• anyja neve 
• állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,  
• oktatási azonosítószáma 
• pedagógusigazolvány száma 
• munkáltatója neve, címe, OM azonosítója 
• közalkalmazotti jogviszony kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme, ideje 
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• vezetői beosztása 
• munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 
 iskolai végzettség, szakképzettségre vonatkozó adatok 

- felsőoktatási intézmény neve 
- a diploma kelte, száma 
- végzettség, szakképzettség megszerzésének ideje 
- pedagógus szakvizsga megszerzésének ideje 
- PhD megszerzésének ideje 

 munkában töltött idő időtartama közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő,  
 besorolással kapcsolatos adatok 
 munkaidejének mértéke 
 tartós távollétének indoka és időtartama 
 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek 
 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 
 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat 

terhelő tartozás és annak jogosultja 
 szabadság, kiadott szabadság 
 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei 
 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei 
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei 
 a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 
• az intézmény intézményvezetőjének fentiekben felsorolt adatait a fenntartó  

(a munkáltatói jog gyakorlója) kezeli. 
 
Az óraadó tanárok adatait a Köznevelési Törvény előírása szerint kell nyilvántartani és 
kezelni: 
 

• név, születési hely és idő, állampolgárság 
• anyja neve 
• állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,  
• oktatási azonosítószáma 
• pedagógusigazolvány száma 
• munkáltatója neve, címe, OM azonosítója 
• közalkalmazotti jogviszony kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme, ideje 
• végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatok, 
 felsőoktatási intézmény neve 
 a diploma kelte, száma 
 végzettség, szakképzettség megszerzésének ideje 
 pedagógus szakvizsga megszerzésének ideje 
 PhD megszerzésének ideje 

• oktatási azonosító száma 
• besorolással kapcsolatos adatok 
• munkavégzésének helye 
• munkaidejének mértéke, 
• munkaköre (az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését) 
• részére történő kifizetések és azok jogcímei 
• részére adott juttatások és azok jogcímei 
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• a többi adat az érintett hozzájárulásával 
 
A gyermekek, tanulók adatait a Köznevelési Törvény szerint kell nyilvántartani, kezelni az 
alábbiak szerint  

 

• a gyermek, tanuló neve, neme 
• születési helye és ideje,  
• állampolgársága,  
• lakó,-  és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén 

az ország területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése, száma 

• társadalombiztosítási azonosító száma 
• szülő(k) vagy törvényes képviselő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének 

címe, telefonszáma 
• nevelési-oktatási intézményének neve, címe, OM azonosítója 
• nevelésének, oktatásának helye 
• évfolyamának megnevezése 
• a gyermek tanulói fejlődésével kapcsolatos adatok 
• tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
 felvételivel kapcsolatos adatok 
 egyéni munkarendben tanulói jogállással kapcsolatos adatok 
 tanköteles-e 
 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladat megnevezése 
 jogviszony keletkezésének, megszűnésének jogcíme és ideje 
 esetleges szüneteltetésének oka, kezdete és befejezésének oka 
 tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka 
 tanulmányainak várható befejezésének időpontja 

• a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 
vizsgaadatok 

• a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok 
• a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok 
• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok 
• a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozók adatok 
• a tanuló diákigazolványának sorszáma 
• a tanuló azonosító száma  
• tankönyvellátással kapcsolatos adatok 
• évfolyamismétlésre vonatkozó adatok 
• országos mérés, - értékelés adatai 
• egyéb adat az érintett hozzájárulásával, célhoz kötötten. 

 
Az iskolai eseményeken és az iskola képviselete során készült fényképek kezelése 
 
Az intézményben szervezett iskolai és a tanulók az iskola képviseletében végzett 
tevékenységeiről (versenyek, tanulmányutak,) eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az 
intézmény honlapján és kiadványaiban az eseményekről fényképeket tesz közzé, amelyeken 
tanulók vagy tanulók csoportjai szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény tanulója vagy 
annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az iskola által készített 
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fényképeken, azt a gondviselő és a tanuló aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni az 
intézmény vezetője számára. 
 
A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése 
 
A tanulók, szülők személyes vagy a tanulók különleges adatai közül az iskolai 
munkaszervezés és a tanulók érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz 
kötötten kezeljük továbbá az alábbi adatokat: 
 
•a tanulók és a szülők e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében, 
•a tanuló esetleges speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok a kirándulások, 
projektek étkeztetésének megszervezése érdekében, 
•a diákok felekezeti hovatartozására, megkeresztelésére vonatkozó adatok a hittan csoportok 
szervezése érdekében, 
•a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó adatok az ingyenes 
vagy kedvezményes juttatások megállapítása érdekében, 
•a nyelvvizsgára történő jelentkezéssel, a nyelvvizsgák eredményességével összefüggő 
adatok.  
 
A szülőket beiratkozáskor, illetve a már beiratkozott tanulók szüleit az első szülői 
értekezleten, valamint az elektronikus napló útján tájékoztatjuk, hogy amennyiben az itt 
felsorolt adatok célhoz kötött kezeléséhez hozzájárulását adja, ezt aláírásával kell 
megerősítenie. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a tanuló vagy gondviselője 
kérheti az e fejezetben felsorolt személyes vagy különleges adatok kezelésének mellőzését. 
Ebben az esetben az e fejezetben ismertetett adatok kezelését a szóban forgó tanuló 
vonatkozásában 8 napon belül meg kell szüntetni. 
Tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket továbbá, hogy az intézmény honlapján az 
„Dokumentumok” menüben megtalálható az intézmény adatkezelési szabályzata, valamint 
az iskolával jogviszonyban nem lévő személyek adatainak kezelésével kapcsolatos 
információk. 
 

VI. ADATOK KEZELÉSÉVEL, VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK, 
KÖTELEZETTSÉGEK 

 
 

A tanulók személyi adatainak védelme érdekében az adatok kezelői kizárólag az alábbiak 
lehetnek: 

 
• az intézmény intézményvezetője 
• intézményvezető által kijelölt intézményegység-vezető, intézményvezető helyettesek 
• az iskolatitkárok 
• osztályfőnök, csoportvezető, orvos asszisztens, pszichológus, családsegítő, valamint 

akit az intézményvezető kijelöl 
 
A rendszergazda a számítógépes rendszerben nyilvántartott adatokhoz csak a munka 
végzéséhez szükséges mértékben férhet hozzá, esetileg engedélyezett hozzáférési 
jogosultsága betekintésre, feldolgozásra terjed ki. 
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Az intézmény vezetőjének a munkavégzéséhez szükséges mértékű, teljes körű adat-kezelési, 
betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési, jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van 
az intézmény személyi állomány adataira vonatkozóan. 
 
Az intézmény intézményvezetője által kijelölt intézményvezető helyettesek, 
intézményegység-vezető jogosult a tanulói, tanügyi nyilvántartásokban szereplő adatok 
folyamatos jogszerűségi, - és szabályszerűségi dokumentált ellenőrzésére.  

 
Az intézményvezető, kijelölt helyettese jogosult az intézmény alkalmazottjának személyi 
nyilvántartásába teljes körűen betekinteni. A betekintés vagy adatszolgáltatás során 
tudomására jutott adatot csak rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra 
feljogosított személynek hozhatja tudomására.  
 

Az iskolatitkárnak az intézményre vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem 
tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és 
adatvédelmi kötelezettsége van. 
 
0 

A közalkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyilvántartásba 
történő betekintésre, helyesbítésre, adatainak megismerésére, másolat, kivonat kérésére és 
felelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  
 

Az intézményi dolgozó személyes és különleges adatainak nyilvánosságra hozatala csak az 
érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén történhet. 
Intézményünkben személyes és különleges adat akkor kezelhető, ha  
 

• ahhoz a dolgozó írásban hozzájárul,  
• ha azt törvényi vagy közérdeken alapuló célból elrendelik  
• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő 
jog korlátozásával arányban áll. 

Ha a dolgozó cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 
hozzájárulását megadni, akkor - a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez - szükséges mértékben, a hozzájárulás 
akadályainak fennállása alatt az érintett dolgozó személyes adatai kezelhetőek. 

 
A 16. életévét betöltött kiskorú tanuló hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 
szükséges. 

 
Az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást írásban kell rögzíteni. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése 
szempontjából az érintett dolgozónak ismernie kell, így különösen  

 
• a kezelendő adatok meghatározását,  
• az adatkezelés időtartamát,  
• a felhasználás célját,  
• az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,  
• adatfeldolgozó igénybevételének tényét.  
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• az érintett aláírását, amellyel hozzájárul adatainak a szerződésben 
meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 
 
 
Az adatkezelésben érintett személyek tájékozódási joga  
Az intézményben dolgozó közalkalmazott, vagy a tanuló gondviselőjének kérésére az 
intézmény vezetője köteles tájékoztatást adni - az illetőt érintő – az intézmény által kezelt, és 
hagyományos, vagy elektronikus módon feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg az adatokat.  

 
Az intézmény intézményvezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles 
írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást. Ennek alapján a dolgozó 
tájékoztatást kaphat. 
 

  
A dolgozó tájékoztatása meghatározott esetekben megtagadható, melyet írásban kell közölni 
az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került 
sor, valamint tájékoztatni kell a bírósági, hatósági jogorvoslatok  lehetőségeiről. 
 

 
Az adatkezelésben érintett személyek tiltakozási joga 
Az intézményben dolgozó közalkalmazott, vagy tanuló gondviselője tiltakozhat személyes 
adatának kezelése ellen, ha 

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 
törvény rendelte el, 

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

• a tiltakozás jogának gyakorlását a törvény lehetővé teszi. 
 

Az intézmény intézményvezetője – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást 
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.  
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a 
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatait korábban továbbította. 

 
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 
közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, és 
kártérítést kérhet. 
 
 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés ellen. 
 
Adattörlés, adathelyesbítés, módosítás csak intézményvezetői engedéllyel történhet.  
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Ha a dolgozóra vonatkozó személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 
megfelelő személyes adat az intézmény rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő 
munkatárs helyesbíti. Az adatkezelő munkatárs megjelöli az általa kezelt személyes adatot, 
ha az érintett dolgozó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes 
adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

 
A személyes adatot a dolgozó írásbeli kérelme alapján törölni kell, ha 

 
• kezelése jogellenes; 
• az érintett kéri; 
• az hiányos vagy téves  
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 
• azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte. 

 
A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a 
levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 

 
Törlés helyett a személyes adatot zárolni kell, ha az érintett dolgozó ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a dolgozót, továbbá mindazokat 
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A 
helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről, és a törlésről szóló értesítés mellőzhető, ha az a 
dolgozó jogos érdekét nem sérti. 

 
Ha az iskola adatkezelője az érintett dolgozó, vagy tanuló (illetve annak törvényes 
képviselője) helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a kérelem elutasításának 
ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatni az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 
hatóságokhoz fordulás lehetőségéről. 
 
 
Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi hatóság által megbízott személyeket illeti meg, 
akik felvilágosítást kérhetnek, betekinthetnek az adatok nyilvántartási rendszerébe, 
megismerhetik az adatkezelést, annak intézményi gyakorlatát, beléphetnek az adatkezelő 
helyiségekbe.  
 

 
 

 
VII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI VISZONYOK 

SZABÁLYAI 
 

A gyermekek, tanulók személyes adatai  
 

• A gyermekek , tanulók személyes adatait csak 
 
 pedagógiai, 
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 habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátása, 
 gyermek,- ifjúságvédelmi, 
 iskola-egészségügyi, 
 a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartás  
 folyamatban lévő büntetőeljárási, szabálysértési eljárásban a büntethetőség,    
 felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából  
 

lehet kezelni a célnak megfelelő mértékben és kötött módon. 
 

• A pedagógus, az intézményi az oktató-nevelő munkát végző és segítő közalkalmazott, 
az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más, vagy 
saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez esetben az 
adatok kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a jogosult 
beleegyezése nem szükséges. 
 

• A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá 
azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva 
harmadik személlyel szemben titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, 
adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való 
kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási 
jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fenn marad.  
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 
tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével 
összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt 
vettek a nevelőtestület ülésén. A titoktartási kötelezettség alól kiskorú tanuló esetén a 
szülő írásban felmentést adhat.  

 

• A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 
közölhető kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi 
vagy erkölcsi fejlődését. 
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-
oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy 
saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a 
helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan 
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 
 

• Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei 
között – az kijelölt vezető vagy más alkalmazott jogosult.  

 

Az intézmény alkalmazottainak személyes adatai 
 

• Az intézmény alkalmazottainak személyes adatait 
 
 a foglalkoztatással kapcsolatosan 
 a juttatások kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, 
 állampolgári jogok és kötelességek teljesítésével  
 nemzetbiztonsági okok 
 alapján szabad a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások  
 

           kezelése céljából a célhoz kötötten felhasználni. 
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• Az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért és célhoz kötött 

továbbításáért az intézményben:  
 
 a vezető és kijelölt helyettese  
 az érintett alkalmazott felettese, 
 a munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott (iskolatitkár), 
 az alkalmazott (a saját adatainak közlése tekintetében)  
 
tartozik felelősséggel.  

 

• Az alkalmazott, felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott,bejelentett  
adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 
  

• Az dolgozó felelősségi körén belül minden esetben köteles az adatlapon dokumentálni 
a jogosultság gyakorlásának jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét 

.  
• A minősítést végző dolgozó felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a 

minősítés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és 
tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.  
 

• A munkaügyi feladatot ellátó dolgozó felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, 
hogy a megfelelő személyi iratra az adatot a keletkezésétől, illetőleg változásától 
számított legkésőbb 30 munkanapon belül rávezessék az alábbi esetekben: 

  
 az alkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítésekor és kijavításakor, 
 ha az alkalmazott nem az általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy 

helyesbítését kéri, kezdeményezi. 
 

 

• A munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott felelősségi körén belül köteles  
 gondoskodni arról, hogy az általa kezelt - alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő - 

adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi 
rendelkezések tartalmának,  

 gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás 
kerülhessen, amely adatforráson alapul,  

 az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését 
kezdeményezni a munkaügyi ügyekkel foglalkozó vezetőjénél, ha megítélése 
szerint a személyi iraton szereplő adat valóságnak már nem felel meg.  

 
VIII. AZ ADATKEZELÉS INTÉZMÉNYI RENDJE 

 
Intézményünk adatkezelési tevékenysége magába foglalja a közalkalmazottak és a tanulók 
személyes adatainak felvételét, feldolgozását, jogszerű felhasználását, tárolását, továbbítását, 
előírásszerű védelmét.  
 
Adatkezelő: minden olyan vezető, alkalmazott,  akik feladatuk végzése során célhoz kötötten 
adatnyilvántartással, személyi irattal összefüggő adatokat kezelnek 
 
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  
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Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál a közalkalmazotti tanácsot a 
szülői szervezetet, (közösséget) és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti 
meg.  
 
Önkéntes adatszolgáltatás esetén   

• az alkalmazottat tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétele 
nem kötelező,  

• kiskorú tanulónál be kell szerezni a szülő engedélyét. 

Az oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és a változás-bejelentés 

• Az adatvédelmi törvényben foglaltak megfelelése érdekében minden dolgozó és tanuló  
részére – a KIR adatbázisból történő kigyűjtéssel – írásbeli igazolást kell kiadni a 11 
jegyből álló azonosító számáról.  

• Ha az érintett dolgozó tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben 
róla nyilvántartott adatokról, az intézmény adatfelelőse a kérelem napján, 
térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki.  

• Ha az intézmény olyan gyermekkel, tanulóval, óraadóval vagy más alkalmazottal 
létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony 
létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-
en keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot 
kérni és kiadni. 

• Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik,  a 
jogviszony megszűnését – a megszűnés időpontjától számított – öt napon belül be 
kell jelenti a KIR-en keresztül. 

• Ha a gyermek, tanuló jogviszonya a nevelési-oktatási intézménnyel megszűnik, az 
intézmény statisztikai céllal közli a KIR-en keresztül, hogy  
 a jogviszony milyen jogcím alapján szűnt meg,  
 tanuló esetén közli, hogy az érintett az adott köznevelési alapfeladatban szerzett-e 

iskolai végzettséget, szakképesítést, valamint – iskolai végzettség hiányában – 
hány évfolyamot végzett el. ( A tanulói jogviszonyon érteni kell az egyéni 
munkarendben tanulói, a vendégtanulói jogviszonyt.) 

 
Az adatok továbbításának rendje 
 

• Az alkalmazottak, pedagógusok a kötelezően nyilvántartott adatai a törvényben 
meghatározott céloknak megfelelően a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz 
kötöttség megtartásával  továbbíthatók  

 
 finanszírozáshoz szükséges adatok tekintetében a fenntartónak,  
 a törvényi felhatalmazás alapján, a társadalombiztosítással összefüggő 

jogviszonnyal összefüggő adatok tekintetésben az Országos  Egészségbiztosítási 
Pénztárnak, illetve a NAV-nak 

 SZJA törvény felhatalmazása alapján az adózással összefüggő adatok esetében a 
NAV-nak 

 a köznevelési törvény alapján meghatározott pedagógusi és közalkalmazotti 
nyilvános adatok tekintetében a KIR számára   

 a pedagógusigazolvány kiadásához szükséges adatok tekintetében a 
pedagógusigazolvány kibocsátójának  

 a közneveléssel összefüggőadatokat az igazgatási tevékenységet végző 
közigazgatási szervnek, 
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 a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak 
 jogszabályi felhatalmazások alapján a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak. 
 

• A gyermekek, tanulók kötelezően nyilvántartott adatai a törvényben meghatározott 
céloknak megfelelően továbbíthatók az alábbiak szerint: 

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

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére 
o a neve, születési helye és ideje,  
o lakóhelye, tartózkodási helye,  
o szülője neve, törvényes képviselője neve,  
o szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,  
o jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése,  
o egyéni munkarendben tanulói jogállása,  
o mulasztásainak száma  
o a tartózkodásának megállapítása céljából,  
o a jogviszonya fennállásával,  
o a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben  

 az érintett felsőoktatási intézmény részére 
o iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai  
o az iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan  

 egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény részére az egészségi 
állapotának megállapítása céljából 
o a neve, születési helye és ideje,  
o lakóhelye, tartózkodási helye,  
o társadalombiztosítási azonosító jele,  
o szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye tartózkodási helye és 

telefonszáma,  
o iskolai egészségügyi dokumentáció,  
o a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok 

 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezet, gyermek- és ifjúság-
védelemmel foglalkozó szervezet, intézmény részére a gyermek, tanuló 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából  
o a neve, születési helye és ideje,  
o lakóhelye, tartózkodási helye,  
o szülője, törvényes képviselője neve,  
o szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,  
o a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,  
o a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok  

 a fenntartó részére, az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges 
adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából  

 a tankönyvforgalmazók részére a számla kiállításához szükséges adatai  
 az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartása céljából. 
 a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás 

között, 
o a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára vonatkozó adatai 
o tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai  

 a szülő, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, az iskola részére, az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai  
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 a szülő, a vizsgabizottság, a gyakorlati képzés szervezője, a tanulószerződés 
alanyai, vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskola, iskolaváltás 
esetén az új iskola, a szakmai ellenőrzés végzője részére 
o magatartása,  
o szorgalma  
o tudása  
o értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen 

belül,  
 a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére 

diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adata  
 
 

 
A tanuló fejlődésének nyomon követése 
Az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus - jogszabályban meghatározottak 
szerint - köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. A 
méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum 
alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható.  
A tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-értékelés során 
keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, s e 
célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a közoktatási feladatkörében 
eljáró oktatási hivatal részére.  

 
Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolni lehet az 
önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és életviteli 
szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat. A közoktatási 
feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat visszaküldi az iskolának.  
 
Az országos mérések, értékelések során az érintett tanulónál minden esetben azt a mérési 
azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első ízben kitöltött dokumentumon alkalmaztak. 
Az adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő ötödik tanítási év végén törölni kell.  

 
Az iskola az önkéntes adatszolgáltatással gyűjtött adatokat a dokumentumoknak a köznevelési 
feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak történő megküldést követő három munkanapon belül 
törli. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók 
fel, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai 
intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas módon 
tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével 
átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének megállapításával 
kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára.  

 
Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait - beleértve a mérési azonosítót is - a másik 
iskolának továbbítani kell. Az iskola értesíti a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási 
hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik iskolának küldte tovább. A közoktatási 
feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat a honlapján az érintett tanuló és 
szülője részére hozzáférhetővé teszi. 
 
A középiskola és a szakiskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, 
hogy az ott végzett tanulók - a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán - a 
tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középiskola és a szakiskola 
megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért 
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tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és 
személyazonosításra alkalmatlan módon, az iskola honlapján, annak hiányában a helyben 
szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

 
 
 
Az adatkezelésben résztvevők köre 
 
Adatkezelés felügyelete, irányítása 

 
• Intézményvezető 

 
 elkészíti és kiadja az intézmény adatvédelmi-, adatkezelési szabályzatát 
 teljes körű adatkezelési, betekintési, adattovábbítási jogokkal rendelkezik.  
 titoktartási és adatvédelmi kötelezettsége van az intézmény személyi állomány 

adataira vonatkozóan 
 ellenőrzi, hogy a személyes és különleges adatok kezelése megfelel-e a törvényi 

előírásoknak 
 biztosítja az adatkezeléshez és védelemhez szükséges személyi, szakmai, tárgyi 

feltételeket. 
 kijelöli az adatkezeléssel foglalkozók körét, feladatait 
 rendszeresen ellenőrzi a közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói és 

alkalmazotti adatok nyilvántartásának kezelésének, továbbításának szabályosságát, 
jogszerűségét, 

 intézményváltás esetén gondoskodik a magatartás, szorgalom és tudás 
értékelésével kapcsolatos tanulói adatok megfelelő továbbításáról  

 gondoskodik az indokolt mértékben és módon meghatározott adatok kezelésének 
rendjéről, s amennyiben szükséges, az érintettek hozzájárulásának beszerzéséről. 

 számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes rendszerben tárolt összes 
alkalmazotti, tanulói és tanügyi adatok olvasási, valamint a tantárgyi érdemjegyek 
téves bejegyzéseinek javításának írásos hozzáférésére. 

 Esetileg engedélyezi a számítástechnikai rendszer üzemeltetését biztosító 
rendszergazda írási, olvasási jogosultságát. 

 Meghatározza az intézmény számítástechnikai rendszerében tárolt adatok 
hozzáférésének jogosultsági körét és a hozzáférés mértékét, 

 az adatkezelés felügyeletére, ellenőrzésére vonatkozó feladatait és jogait, részben 
vagy egészben, írásban átruházhatja.  
 

 

• Intézményvezető helyettes 
 
 ellenőrzi, hogy az intézményben az adatkezelés a vonatkozó jogszabályok és az 

adatvédelmi és kezelési szabályzat előírásai szerint történjen 
 haladéktalanul intézkedik az esetleges szabálytalanságok esetén azok 

megszüntetésére, 
 figyelemmel kíséri az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat, és annak 

változásait. Szükség esetén konkrét javaslatot tesz az intézményvezető részére 
adatkezelési szabályzat módosítása érdekében 

 mint az intézményvezető által kijelölt helyettes, jogosult az intézmény 
alkalmazottainak, tanulóinak személyi nyilvántartásába teljes körűen betekinteni.  
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 A betekintés vagy adatszolgáltatás során tudomására jutott adatot csak 
rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra feljogosított személynek 
hozhatja tudomására. 

 a munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felügyeli a közoktatási 
törvény alapján nyilvántartott tanulói és alkalmazotti adatainak kezelését, 
továbbítását 

 A számítástechnikai rendszerben tárolt összes tanulói, tanügyi adathoz olvasási 
jogosultsággal hozzáférhet 
 

 
Az adatkezelés operatív feladatai   

 
 

• Iskolatitkár  
 
 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és 

kezelési szabályzat előírásai alapján végezni 
 feladatainak ellátása során titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 

kötelezettség nem vonatkozik a tanulók  adatainak azon körére, amelyeket  vezetői 
utasítás alapján nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási célból feldolgoz és továbbít. 

 az intézmény tanulóira vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem 
tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési 
jogosultsággal rendelkezik. 

 a számítástechnikai rendszerben tárolt összes alkalmazotti adathoz írási és olvasási 
jogosultsággal hozzáférhet 

 nyilvántartja a tanulók adatait a közoktatási törvény kötelező előírása szerint. 
 a pedagógusok és alkalmazottak adatainak a kiadott utasítás szerinti továbbítása 
 a számítástechnikai rendszerben tárolt összes tanulói, tanügyi adathoz korlátozott 

(írási) jogosultsággal hozzáférhet 
 a munkaügyi feladatokhoz nélkülözhetetlen adatok tekintetében teljes adatkezelési, 

betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és adatvédelmi 
kötelezettsége van. 

 kezeli a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagát és vezeti a szükséges 
nyilvántartásokat  
 

 

• Pedagógusok, osztályfőnök 
 
 köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és 

kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni 
 köteles a tudomására jutott hivatali, és a tanulók gyermekek felügyelete során 

birtokába jutott titkot megőrizni 
 az érintett osztályon és a nevelőtestületen belül, a tanulók magatartására, 

szorgalmára a tudásuk értékelésére vonatkozóan részleges adatkezelési, 
betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsággal rendelkezik. 

 az intézmény vezetőjének útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más, 
vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ez 
esetben az adatok kezelésére, továbbítására –törvényi felhatalmazás alapján – a 
jogosult beleegyezése nem szükséges. 

 a tanulókkal kapcsolatos munkavégzése során az alábbi adatokat kezelheti 
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o a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának 
és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár 
esetén a tartózkodási jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése, száma 

o szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 
o tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

- felvételivel kapcsolatos adatok 
- a tanulómagatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok 
- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok 
- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló rendellenességére vonatkozó adatok 
 számítógépes adatkezelés esetén jogosult a számítógépes rendszerben tárolt összes 

tanulóra olvasási, valamint az általa oktatott tantárgyi érdemjegyek és a hiányzások 
írásos hozzáférésére.  

 
 
Rendszergazda 

• köteles munkáját az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi,- és 
kezelési szabályzat rá vonatkozó előírásai alapján végezni 

• köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni 
• felel a számítástechnikai rendszer adatbiztonsági követelményeinek betartásáért, a 

zökkenőmentes üzemeltetésért 
• gondoskodik a rendszer folyamatos karbantartásáról 
• kizárólagossal biztosítja az adatkezelésben résztvevő számára biztosított hozzáférési 

jogosultságot 
• biztosítja, hogy az intézményben minden adatkezelő csak egyéni azonosítás után 

léphessen be az elektronikus rendszerbe 
• gondoskodik arról, hogy az adatok bevitelének adatmódosításának tényét időpontját, 

az adatkezelő azonosító adatait a rendszer automatikusan naplózza 
• biztosítja, hogy az adatokról havonta biztonsági mentés készüljön 
• biztosítja, hogy a számítógépes hálózatban az adatok „feltörése” ne legyen lehetséges 
• Intézményvezető eseti engedélye alapján jogosult a számítógépes rendszer adatainak 

olvasási és írásos hozzáféréséhez. 

 

IX. AZ INTÉZMÉNYI ADATKEZELÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

A személyi adatok forrása 
Az intézményi dolgozók és tanulók esetében azok az adatok, amelyek az intézmény 
nyilvántartási, adatszolgáltatási, továbbítási feladataihoz, kötelezettségeihez kapcsolódnak, s 
amelyekhez kezeléséhez az érintettek is hozzájárulta 
A személyes adatok felvételének formája 
Az adatok felvétele minden esetben írásbeli formában történik, Szóbeli tájékoztatás alapján 
az adatbázisba semmilyen adat nem kerülhet be. 
 
A személyes adatok felvételének módja 
A felvett adatok nem térhetnek el az azok forrásául szolgáló iratban szereplő adatoktól. 
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Ha a forrás-irat valamilyen okból értelmezhetetlen, olvashatatlan, ellentmondásos, vagy 
hiányos, akkor az adat szolgáltatótól írásbeli módon történt kijavítást, kiegészítést kell kérni.  
 
A személyi adatokhoz történő hozzáférés 
A hagyományos nyilvántartásban és a számítógépes naplóban szereplő adatok hozzá-
féréséhez az adatkezelő, felhasználó csak a szükséges mértékben, ideig és a feladatának 
elvégzéséhez kötött módon férhet hozzá. 
A számítógépes adatkezelés esetén a rendszer felhasználói egyes adatfajtákhoz olvasási, vagy 
írás és olvasási jogosultsággal férhetnek hozzá.  
A megismert adatokat a hozzáférési jogosultsággal rendelkező dolgozó kimásolhatja, 
illetve kinyomtathatja, azzal a kötelezettséggel, hogy az ily módon nyert adatokat csak 
feladataihoz kötötten használhatja fel, s gondoskodik arról, hogy az ne kerüljön illetéktelenek 
birtokába. 
Számítógépes adatkezelés esetén a hozzáférési jogosultság a rendszergazda által kiadott 
személyes kód és jelszó alkalmazásával nyílik meg. 
 
A személyi adatok felhasználása az intézményi nyilvántartásokban.    
 

a.) Az intézményben dolgozó közalkalmazottak adatai az alkalmazotti nyilván-
tartásokban találhatók.                  
Az alkalmazotti nyilvántartások előállítása alapjául szolgáló adatok bevitelére az 
iskolatitkárok jogosultak. 
 

b.) A kötelezően előállítandó és használandó nyilvántartásokban a tanulók, gyermekek 
személyi adatait osztályonként, vagy csoportonként kell feldolgozni. 
   
Az iskola által kötelezően használt nyilvántartás 
 

• a bizonyítvány, 
• a törzslap kűlíve, belíve, 
• az értesítő (ellenőrző), (elektronikus KRÉTA rendszer) 
• az osztálynapló, (elektronikus KRÉTA rendszer) 
• a csoportnapló, (elektronikus KRÉTA rendszer) 
• az egyéb foglalkozási napló, (elektronikus KRÉTA rendszer) 
• a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, 
• az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához, 
• az órarend, (elektronikus KRÉTA rendszer) 
• a tantárgyfelosztás, (elektronikus KRÉTA rendszer) 
• a továbbtanulók nyilvántartása, 
• az étkeztetési nyilvántartás, 
• a tanulói jogviszony igazoló lapja, 

 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény által használt kötelező nyilvántartás 

• a bizonyítvány  
(az alapfokú művészeti iskola művészeti ágai –táncművészet, képző és iparművészet, 
szín- és bábművészet – szerint), 

• a törzslap külív, belív  
(az alapfokú művészeti iskola művészeti ágai –táncművészet, képző- és iparművészet, 
szín- és bábművészet – szerint), 

• csoportos foglalkozási napló az alapfokú művészeti iskolában, (elektronikus KRÉTA 
rendszer) 
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• az összesítő kimutatás a térítési díj és a tandíjbefizetéséről, 
• a szülői nyilatkozat az alapfokú művészeti iskolában folytatott tanulmányokhoz 

 
 

Az intézményünkben kezelt adatokat nyomtatott formában és elektronikus módon tartjuk 
nyilván. A továbbításra szolgáló adatközlő lapokat ugyancsak hagyományos nyomtatott 
formában és elektronikus módon vezetjük. 
 
Az intézmény minden dolgozójának és tanulójának személyes adatainak összegyűjtéséről, 
karbantartásáról, biztonságos kezeléséről, ellenőrzéséről az intézményvezető által kijelölt  
munkaügyi feladatokat ellátó dolgozó, vagy vezető gondoskodik. 
 
 
 

X. AZ ADATKEZELÉS ÜGYVITELE, DOKUMENTUMAI 
 
A személyi iratok 

 

Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 
felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a közalkalmazotti jogviszony 
létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor illetve azt követően keletkezik és az alkalmazott 
személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

 
Személyi iratok csoportosítása 

 

• a közalkalmazott személyi anyaga 
• a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 
• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok 
• a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok 
• tanulói iratok 

 
Az intézményi dolgozók személyi anyagának adattartalma 
 

Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben 
együttesen kell tárolni, és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.   
 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a 
közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 
szabályzat szerint kezeli.  
 
Személyes alapadatok iratai 

 
• az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja,  
• az önéletrajz,  
• az erkölcsi bizonyítvány,  
• a kinevezés, 
• a besorolásról, illetve az áthelyezésről rendelkező iratok,  
• a minősítés,  
• az alkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,  
• a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,  
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• közalkalmazotti igazolás másolat.  
• hatályos fegyelmi ügyek 

 
Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok:  

 
 juttatásokkal kapcsolatos iratok (kitüntetés, jubileumi jutalom, külön juttatás,  
 céljutalom, eseti jutalom, munkáltatói kölcsön, képzésre kötelezés, tanulmányi 

szerződés, tanulmányi igazolás, tanulmányi juttatás, elhelyezés, egyéb jóléti 
ügyek),  

 közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok (pályázat, alkalmasság igazolások, 
nyilatkozat, szolgálati igazolvány, munkavédelmi oktatás, kártérítés, 
összeférhetetlenség, helyettesítés elrendelés, fizetés nélküli szabadság, (GYES, 
GYED, GYES, saját lakásépítés, 

 hozzátartozó ápolás, házastárssal külföldre utazás, egyéb) szabadidő, eltérő 
munkarend megállapítás,  

 
 Közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyok iratai 
 

• katonai szolgálat,  
• felkérések,  
• további jogviszony létesítés engedélyezése, ill. elutasítása),  
 

 Közalkalmazott kérelmére kiállított, vagy önként átadott iratok 
 

• egyéni kérelmek,  
• munkaképesség csökkenés,  
• munkavégzés alóli mentesség igazolása,  
• közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok alapját képező iratok,  
• nyilvántartott adatok változásainak bejelentése,  
• iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat,  
• nyelvvizsga,  
• egyéb képzettség,  
• szakértői okiratok másolatai,  
• betekintési kérelem, 

    
 Illetménnyel és ezzel összefüggő, más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok 
 

• személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetés - letiltás, melyek a b.) pont 
szerinti iratcsoport részei, elkülönítésük azonban a központi bérszámfejtéshez 
kapcsolódik. 

 
A személyi anyag része a közalkalmazotti alapnyilvántartás, mely e szabályzat 1. sz 
mellékletét képezi. A közalkalmazotti alapnyilvántartás  számítógépes módszerrel is 
vezethető. A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a 
következő esetekben: 
 

• a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 
• a közalkalmazott áthelyezésekor 
• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 
• ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 
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A személyi iratokba történő betekintés  
 

A személyi anyagba való betekintésre jogosultak.:  
 

• saját adataiba az alkalmazott, 
• az alkalmazott felettese,  
• a minősítést végző vezető  
• a törvényességi ellenőrzést végző testület, vagy személy 
• a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy  
• munkaügyi per kapcsán a bíróság  
• feladatkörükben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult 

büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, nemzetbiztonsági 
szolgálat 

• a személyzeti, munkaügyi és illetmény- számfejtési, munkaügyi feladatokat ellátó 
munkatárs feladatkörén belül.  
 

A személyi iratok kezelésének feladatai  
 

Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban nyilvántartott 
adatokkal kapcsolatban minden, ezen szabályzat szerint információhoz jutó személyt 
adatvédelmi kötelezettség terhel,  felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének megfelelő 
felhasználásáért, valamint azért, hogy az ezen szabályzat szerint illetéktelen személy 
birtokába ne juthasson.  
 

 
A személyügyi/munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott az általa kezelt - a (köz)alkalmazotti 
jogviszonnyal összefüggő - személyi iratra adatot, megállapítást csak közokirat, az 
alkalmazott írásbeli nyilatkozata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 
bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés alapján tehet . 
Köteles kezdeményezni vezetőjénél a megítélése szerint valóságnak már meg nem felelő adat 
helyesbítését, törlését.  
 
Az alkalmazotti nyilvántartás adatlapját csak ezen szabályzat szerint teljes körű adatkezelési 
jogkörrel rendelkező személyügy/munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott vezetheti, akit az 
adatnyilvántartás minden szakaszában és a tárolás során terhel az adatvédelmi kötelezettség.  
 
 
A személyi iratok iktatása, tárolása   
 
Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben 
együttesen kell tárolni, és személyi anyagként kell kezelni és nyilvántartani.   
Az  irattározás az alkalmazotti jogviszony fennállásáig történik.  

 
 

Személyi iratot tárolni csak az irattár helyiségében, a munkavégzést követően biztonsági 
zárral ellátott irattárolóban elzártan lehet.  
 
 
Az alkalmazotti jogviszony megszűnését követően a központi irattárban kell elhelyezni.  
 

Az irattárban elhelyezésre kerülő "régi anyag" elnevezésű személyi iratokat úgy kell tárolni, 
hogy ahhoz csak az intézményvezető, kijelölt  helyettese és a személyügyi feladat/munkaügyi 
feladatot ellátó vezető  férhessen hozzá.  
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A személyi anyagot az alkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell 
őrizni. Tárolásáról és levéltárba helyezéséről az intézmény ügyirat kezelési szabályzatában és 
irattározási tervében kell rendelkezni.  

 

 
 
Személyi adatokban történő változások kezelése  

 

Minden alkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező változást köteles 30 napon belül  írásban 
bejelenteni és okirattal (vagy annak  másolatával) igazolni . 

• név,  
• családi állapot,  
• eltartott gyermek (név, születési idő, eltartás kezdete),  
• lakcíme, ideiglenes tartózkodási hely címe,  
• iskolai végzettség,  
• szakképzettség,  
• tudományos fokozat,  
• állami nyelvvizsga,   
• iskolai végzettség, szakvizsga,  

 
 

A kinevezési okiratok, illetve a besorolási és kinevezési okiratok módosításának rendelkező 
részében - a besorolási fokozathoz tartozó fizetési fokozat meghatározása mellett - zárójelben  
fel kell tüntetni ezen okiratok fejrészében a munkakör FEOR számát.  

 
Az áthelyezés elfogadása esetén a két fél egyetértő nyilatkozatát tartalmazó okiratban kell 
megállapodni az áthelyezés részletes feltételeiről (áthelyezéshez hozzájárulás, időpont, 
munkakör, illetmény, illetve az elért pályagyorsító intézkedések elfogadása, szabadság, 
fennálló kötelezés, kölcsöntartozás, egyéb megállapodások, valamint annak rögzítése, hogy az 
áthelyezési megállapodásban nem szereplőkérdésekben a fogadó szervezetnek nincs 
jogfolytonos teljesítési kötelezettsége).  
 
 
 

XI. KÖZÉRDEKŰ ADAT 
Közérdekű adat: állami, vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat. 
 
Az intézmény közérdekű adatai nyilvánosak, kívülállók számára hozzáférhetők, 
megtekinthetők. 

 
Az intézmény kötelessége a feladatkörébe tartozó közérdekű ügyekben a szülők, tanulók 
gyors pontos tájékoztatása az alábbi közérdekűnek minősíthető adatairól: 

 

• alapadatai (az alapító okirat szerint) 
• feladatai,  
• hatásköre 
• szervezeti felépítése 
• működésének rendje, ezzel kapcsolatos dokumentumok 
• nevelési programja 
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• pedagógiai programja 
• házirendje 
• feladatok, követelmények 
• a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 
• a beiratkozásra meghatározott idő,  
• a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, 
• köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke,  
• tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke,  
• a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is, 
• a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje,  
• a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,  
• a külső szervek által végzett ellenőrzések nyilvános megállapításai,  
• a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 
• a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, 
• tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

 
Az intézmény közérdekű adatainak nyilvánossága 

 
• Az intézmény nevelési és pedagógiai programja és annak hatályos változata 

megtekinthető az intézmény honlapján és a könyvtárban. 
• Az intézmény szakmai, működési és egyéb aktuális dokumentumait az iskola 

használói megtekinthetik intézmény honlapján és a könyvtárban. 
 

Az iskolában szervezett versenyek, vizsgák név szerinti eredményeinek nyilvános 
kihirdetése csak a tanuló, illetve a szülő előzetes hozzájárulása, illetve ráutaló magatartása 
következtében történhet. 
 
 Az intézmény Különös közzétételi listában ad tájékoztatást a tevékenységéhez kapcsolódó 
jogszabályilag meghatározott (személyes adatokat nem sértő) adatokról, információkról az 
alábbiak szerint: 
 
 
Iskolák esetében: 
 

• a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 
• a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok számát, 
• a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét,  
• tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéket,  
• a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is, 
• a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét,  
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• a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – 
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,  

• egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 
• az intézmény nyitva tartásának rendjét,  
• éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjait, 
• a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 
• a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot, 
• a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és 

szakképzettségét, 
• a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai 

végzettségét és szakképzettségét, 
• az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, 
• a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, 
• a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, 
• a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, 
• az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett idejét, 
• az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát, 
• szakkörök igénybevételének lehetőségeit. 
• mindennapos testedzés lehetőségeit 
• hétvégi házi feladat szabályait,  
• iskolai dolgozatok szabályait. 

 
 
Alapfokú művészeti iskolák esetében: 
 
Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista tartalmazza 
 

• a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és 
szakképzettségét, 

• a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai 
végzettségét és szakképzettségét, 

• az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző 
évfolyamok számát, 

• az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt, 

• a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket, 
• az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait, 
• a helyi kulturális életben történő szerepvállalást, 
• művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát. 

 
Az intézmény tájékoztató rendszere az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi az 
előzőekben felsorolt adatokat és dokumentumokat. A közzétételi lista tartalmát szükség 
szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP- jelentés megküldését 
követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni. 
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A Különös közzétételi listában szereplő adatok megtekinthetők az intézmény honlapján, a 
KIR rendszerben digitális formában. Az adatok személyazonosítás nélkül korlátozás nélkül 
betekinthetők, kimásolhatók kinyomtathatók, internetről letölthetők.   
 

 
 

XII.  A KÖZNEVELÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE (KIR) 
 
A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a 
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, 
gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből 
személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt 
egyidejű értesítése mellett, meghatározott esetben adhatunk ki.  
 
Intézményünk, mint köznevelési feladatokat ellátó adatszolgáltató (intézménytörzs) 
törvényileg előírt módon és tartalommal adatot szolgáltat a KIR honlapján keresztül fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással, vagy postai úton a KIR által biztosított adatlapon 
(amennyiben az elektronikus hitelesítés az intézményben nem megoldott) , mely tartalmazza 
az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, az intézmény - külön jogszabályban 
meghatározott - hivatalos nevét, az intézmény típusát, az intézmény feladat ellátási helyét, az 
intézmény székhelyét, OM azonosítóját tagintézmény nevét telephelyét, alapfeladatának, 
szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat 
ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, iskolatípusonként az 
évfolyamok számát, (alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a 
tanszakok megnevezését) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, 
a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat. 

A nyilvántartásban szereplő adatok közhitelesek. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, 
továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést 
készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők. 

Az intézmény jogszabályi előírás szerint a bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat 
nyolc napon belül bejelenti, és meghatározott adatszolgáltatással adatokat, és ezzel 
egyidejűleg közérdekű információkat szolgáltat a Közoktatási Információs Iroda részére: 
A változásjelentéshez csatolandó az intézmény alapító okirata, megszűnés esetén, pedig 
megszüntető határozat,  és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés igazolása. 

 A bekövetkező változásokról, illetve az esetleges megszűnésről nyilvántartást kell 
vezetni, mely tartalmazza a köznevelési intézmény nevét, létesítő és módosító alapító 
okiratának keltét, OM azonosítóját, alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti 
megnevezését, valamennyi feladat ellátási helyét, képviseletére jogosult személy nevét, 
adószámát, valamennyi pénzforgalmi számlaszámát, a nyilvántartásba vétel, létesítés napját, a 
fenntartó képviseletére jogosult személy nevét, a jogutódlással, átalakulással, 
fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok 
számát és a döntést tartalmazó határozatokat, a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói 
határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a megszűnt 
intézmény iratainak őrzési helyét. 

A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki 
megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők. 
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A Közoktatási Információs Iroda intézményünk adatszolgáltatása alapján az azonosító 
számot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyban áll,  akit pedagógus-munkakörben, nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,  pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő 
munkakörben alkalmaznak, illetve akit óraadóként foglalkoztatnak. 

Pedagógus igazolvány 

 Az Iskola a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői 
munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, és pedagógiai felügyelő 
munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre - pedagógusigazolvány kiadását 
kezdeményezi, Annak részére, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, az 
utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását.  

A pedagógusigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel 
ellátott igazolvány. A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban az intézmény, 
elektronikus úton terjeszti elő a pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és 
szolgáltat adatot. Az intézmény az eljárás során - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a 
központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR 
működtetőjével. 

A pedagógusigazolvány tartalmazza a jogosult fényképét, a jogosult családi és utónevét, 
születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, aláírását, az igazolvány 
kiállításának napját és az érvényesíthetőség évét, érvényességre vonatkozó adatot, az 
igazolvány egyedi azonosítóját (igazolványszám, adatchip azonosító), azon intézmény(ek) 
nevét és székhelyét, amellyel a pedagógus  közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban 
áll.  

 
Intézményünk vezeti azoknak a pedagógusoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal 
rendelkeznek.  
A nyilvántartás tartalmazza az elektronikus igénylésről kinyomtatott és a pedagógussal 
aláíratott ellenőrző adatlapot, az igénylés elküldésének tényét és idejét,  az oktatási igazolvány 
egyedi azonosítóját, az érvényesítő matricák meg-rendelésének tényét és idejét, a megrendelt 
érvényesítő matricák megérkezésének tényét és idejét, a pedagógus igazolvány 
érvényesítésének tényét és idejét, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, a pedagógus 
igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét, az igazolvány egyedi adatchip azonosítóját, a 
megfizetett hatósági díjakat. 

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a 
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, továbbá 
az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógus-
igazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartó szerv részére. 

 
Diákigazolvány 
 
Az iskola a tanuló kérelmére elektronikus úton diákigazolvány kiadását kezdeményezi a 
hatályos jogszabályok szerinti módon és tartalommal. A diákigazolvány közokirat.  
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A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel ellátott 
igazolvány.  
A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és 
idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását, a tanuló fényképét, 
azonosító számát, az iskola nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány 
érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát. 
 
 Az Intézmény a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes 
adatokat, a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, valamint a 
jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem 
minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.  
 
Az intézmény a diákigazolvány elkészítése körében tudomására jutott személyes adatot a 
diákigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik. 
 
Tanulói nyilvántartás 
 
A KIR tartalmazza a tanulói nyilvántartásban a tanuló teljes nevét (ha pl két keresztnév 
van), nemét születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét oktatási azonosító 
számát, anyja teljes nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, sajátos nevelési 
igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, diákigazolványának számát,  
egyéni munkarendben tanuló-e, tanköteles-e, tanulói jogviszony kezdetét, megszűnésekor a 
kijelentkezés adatait valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait, a jogviszonyát 
megalapozó köznevelési alapfeladatot, nevelésének, oktatásának helyét, évfolyamát, 
tanulmányai várható befejezésének idejét  
 
A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói 
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 
továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 
részére.  
A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 
számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 
bejelentik a nyilvántartásba.  
 
 

 
 

XIII. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI 
 ELŐÍRÁSOK 

Az adatbiztonság követelménye 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, az adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
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A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – 
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 
érintetthez rendelhetők. 

 
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
további intézkedésekkel biztosítja 

• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
• az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják; 

• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

• a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

 
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori 
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a 
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget 
jelentene az adatkezelőnek. 

 
 

 
 

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed  
 

• az intézmény valamennyi dolgozójára, aki személyes valamint közérdekű adatok 
kezelésével, tárolásával, szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységet lát el, illetőleg 
ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokat (jelentések, tájékoztatók, stb.) készít. 

• bármely azonosított, vagy azonosítatlan személyre, vonatkozó információra 
• valamennyi az intézmény székhelyén és telephelyein vezetett nyilvántartások, 

adatbázisok, valamennyi egyedileg kezelt adatokra, dokumentumokra. 
 

Az Adatkezelési, adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megtartása az intézmény 
valamennyi közalkalmazottjára kötelező.  

 
Adatkezelési, adatvédelmi szabályzat előírásait a jóváhagyást követő dátummal 
létesített közalkalmazotti jogviszony esetén is köteles a dolgozó tudomásul venni. 

 
Az igazgató által kijelölt felelős vezetőnek folyamatosan gondoskodni kell jelen 
szabályzat karbantartásáról, aktualizálásáról. 

 
Az intézményvezető felel jelen szabályzat kiadásáért, a szabályzatban foglaltak 
zökkenőmentes megvalósításáért és az adatvédelmi követelmények közzétételéért.  
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MELLÉKLET   

                                    
 
 
 
 
 
    

1.számú melléklet 
 

KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS  
         (1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete alapján) 

 
A közalkalmazottak alapadatai 

I. 

• neve (leánykori neve) 
• születési helye, ideje 
• anyja neve 
• TAJ száma, adóazonosító jele 
• lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 
• családi állapota 
• gyermekeinek születési ideje 
• egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

II. 

• legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 
• szakképzettsége(i) 
• iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i),  
• meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 
• tudományos fokozata 
• idegennyelv-ismerete 

III. 

• a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 
megnevezése, 

• a munkahely megnevezése, 
• a megszűnés módja, időpontja 

IV. 

• a közalkalmazotti jogviszony kezdete 
• állampolgársága 
• a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 
• a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

V. 
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• a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 
• e szervnél a jogviszony kezdete 
• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői 

beosztása, FEOR-száma 
• címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 
• a minősítések időpontja és tartalma 

VI. 

• személyi juttatások 

VII. 

• a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

VIII. 

• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott 
idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

IX. 

• A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 
adatai a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés szerint. 

 
 
 
 
(Törvényi hivatkozások a III. ponthoz 
 
87/A. (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni 
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti 
jogviszonyban eltöltött időt, 
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél 
munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, 
c) a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó 
szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt, 
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá 
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint 
f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, 
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők 
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási 
jogviszonyban, 
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban 
töltött időt. 
(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható, 
hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási 
meggyőződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve 
ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. 
május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon 
túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani. 
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(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően 
figyelembe kell venni 
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti 
jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel 
rendelkezett, 
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá 
c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint 

d) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási 
jogviszonyban eltöltött időt. 

 
(Törvényi hivatkozás a IX. ponthoz) 
 
41. §(1) A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az 
a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. 
(2) A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult 
közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen 
a) ha hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési 
vagy elszámolási kapcsolatba kerülne, 
b) a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a 
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött 
vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság. 
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2.sz. melléklet 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 
(Ajánlott jogszabály szerinti adattartalom) 

 
 

Iskola neve: ………………………………………………………………………….. 
Iskola címe: …………………………………………………………………………. 
Iskola OM azonosítószáma: …………………………………………………………. 
 

I. Személyi feltételek 
 
1. Pedagógusok  (tanárok, tanítók, napközis nevelők) 

 
• végzettség, 
• szakképzettség,  
• műveltségi terület,  
• tantárgyi szak,  
• tanított tantárgy, 
• az adott tantárgyat hány fő tanítja 

 
2. Nevelő-oktató munkát segítők (iskolatitkár, pszichológus, szabadidő 

szervező, pedagógiai asszisztens, ifjúságvédelmi felelős)  
 

• iskolai végzettség,   
• betöltött munkakör,  
• az adott munkakört végzők száma 

 
 

II. Tanulócsoportok 
 
1. Megnevezése 
2. Képzési típus 
3. Tanuló létszám 

 
 

III. Országos mérések eredményei 
 
1. Kompetencia területenkénti bontás 
2.  Átlagok (Országos, intézményi átlagok) 

 
 

IV. Lemorzsolódás, évfolyamismétlők aránya 
 
1. Évismétlők száma az adott tanévben évfolyamonkénti létszáma,  aránya 

 
 

V. Továbbtanulási mutatók 
 
1. A továbbtanulók létszáma, aránya 
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2. Az adott felsőbb iskolákba lépő tanulók létszáma, aránya (gimnázium 
szakközépiskola, szakiskola, nem tanult tovább) 
 
 

VI. Tanórán kívüli foglalkozások, programok 
 
1. Szakkörök 
2. Napközi foglalkozások 
3. Tanulószobai foglalkozások 
4. Sportkörök 
5. Egyéb (tanulmányi versenyek, nyílt napok, színházlátogatás, tömegsport, 

könyvtár látogatás, énekkar, néptánc, kézműves foglalkozás, stb.) 
  
 

 
VII. Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatírások szabályai  

(Pedagógiai Program, házirend alapján) 
 
1. Tanulók kötelességei 
2. Tanulók jogai 
3. Tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 
4. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának rendje tantárgyanként 
 

VIII. A  tanév rendje……..tanévben  
 
1. Beiratkozás rendje, időpontja 
2. Térítési dij, tandíj fizetési kötelezettségek 
3. Tanévnyitó időpontja  
4.   Szorgalmi idő időtartama. 
5.   I. félév, II. félévi szorgalmi idő időtartama 
6.   Őszi, tavaszi szünetek időtartama 
7.   Vizsgák időpontja 
8.   Tanévzáró ünnepély időpontja 
 
 

IX. Tanítási nélküli munkanapok (osztálykirándulások, pedagógiai nap, stb.) 
 

X. Nevelőtestületi értekezletek (időpontja, témaköre, stb.) 
 

XI. Nemzeti ünnepek, ünnepélyek, emléknapok 
 

XII. Tanévhez kapcsolódó fontosabb események 
 
1. DŐK közgyűlés 
2. Nyílt napok leendő első osztályosok szüleinek 

XIII. Az intézmény dokumentumai 
 
1.   SZMSZ 
2.   Pedagógiai program  
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3.   Tanulói házirend 
4.   Intézményi szabályzatok 
5.   Gazdálkodási adatok 
6.  Intézmény szakmai munkájának értékeléséről, külső   szerv által készített 
jelentések, összefoglalók 
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                            ADATKEZELÉS HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 
                                            Tanulói jogviszony alapján 
 
A 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. 
számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés 
többek között akkor jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy 
több konkrét célból történő kezeléséhez. Figyelemmel a GDPR 5. cikk (2), illetve a 7. cikk (2) 
bekezdéseire jelen hozzájárulási nyilatkozat igazolja, hogy az Érintett személyes adatainak 
kezeléséhez hozzájárult. 
 
Alulírott, mint az intézményben tanulói jogviszonyban lévő, nevelésemben, ill. 
gondozásomban lévő kiskorú  tanuló:…...…………………………………………………oszt. 
törvényes képviselője (adatok az aláírásnál), mint érintett, hozzájárulásomat adom ahhoz, 
hogy az oktatási intézmény az érintett (tanuló) valamint az én személyes adataimat kezelje. 
Az adatkezeléshez történő egyértelmű hozzájárulásom önkéntes, és megfelelő tájékoztatáson 
alapul. 
 
Tudomásul veszem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz 
való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom 
van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg 
panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 
 
Az Adatkezelési tájékoztató tartalmát elolvastam, megértettem. Tudomásul veszem azon 
tájékoztatást, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, valamint összes melléklete az 
iskola honlapján megtekinthető. 
Hozzájárulok, hogy az iskolai élettel kapcsolatosan gyermekemről fotó, videó készüljön, és az 
az iskolai honlapon, sajtóban megjelenhet. 
 
Kelt: Debrecen, 2019. szeptember 1. 
 
Törvényes képviselő neve:_____________________________________________________ 

Anyja neve:       _____________________________________________________________ 

Törvényes képviselő lakcíme:__________________________________________________ 

Törvényes képviselő aláírása:___________________________________________________ 

 
 
TANÚ I.      TANÚ II. 
Név: …………………………………….            Név:…………………………………….. 

Lakcím: …………………………………..        Lakcím:…………………………………. 

Aláírás:……………………………………       Aláírás:………………………………… 

 



3. sz. melléklet 
 

 
 
 

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ÉS  

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 
OM 031096 

 
 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 6. 

 
 
 
 

Debrecen, 2020. június 29      jóváhagyta:        Gyarmatiné Piránszki Nóra                                       
                                                                                                              intézményvezető 
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I.  

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 
 
 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  (továbbiakban intézmény) 
Iratkezelési Szabályzatát a többször módosított. A köziratokról, a körlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.§-ának (1) 
bekezdése. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 
szóló 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet, a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti 
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köznevelésről és a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet a nevelési és oktatási 
intézmények működéséről, és névhasználatáról alapján az alábbiak szerint határozom 
meg:  

 
 I/1.  Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 
 
Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed az intézménynél keletkező, oda érkező illetve 
onnan kimenő valamennyi iratra, az intézmény vezetőjére, közalkalmazottjaira és 
munkavállalójára.  
 
I/2.  Az iratkezelés szabályozása  
 
Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendezését, 
nyilvántartását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.  
 
I/3.  Az iratkezelés irányítása, felügyelete  
 

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az 
ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény intézményvezetője, 
valamint az általa kijelölt intézményegység-vezető helyettes, intézményegység – vezetők, 
felügyeli, irányítja az alábbiak szerint: 
 
a.)  Intézményvezető 
 

• Elkészíti és kiadja az intézmény  Iratkezelési Szabályzatát. 
• Jogosult az intézménybe érkező küldemények felbontására. 
• Jogosult kiadványozni. 
• Kijelöli az iratok ügyintézőit. 
• Irányítja és ellenőrzi az iskolatitkárok munkáját.  
• Meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét. 

 
b.) Intézményvezető helyettes, intézményegység – vezető,  

• Figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak 
változásaira az iratkezelési szabályzat módosítása végett felhívja az 
intézményvezető figyelmét. 

• Az intézményvezető távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények 
felbontására. 

• Az intézményvezetővel történő egyeztetés után jogosult a kiadványozásra. 
• Az intézményvezető távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit, irányítja és 

ellenőrzi az iskolatitkárok munkáját. 
 

 
 
 

I/4.  Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei 
 

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezése, 
intézése, az ügyeket kísérő iratkezelés az alábbiak feladata: 
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a.) Iskolatitkár 
 

• Köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési 
szabályzat előírásai alapján végezni. 

• Köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, 
• Feladatai: 

 
 a küldemények átvétele, 
 az iktatás, 
 az esetleges elő-iratok csatolása, 
 az iratok mutatózása, 
 az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz, az ezzel kapcsolatos 

nyilvántartás vezetése, 
 a kiadványok tisztázása, sokszorosítása, a kiadványok továbbítása, postai 

feladása, kézbesítése 
 a határidős iratok kezelése és nyilvántartása, 
 az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 
 az irattár kezelése, rendezése 
 közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

 
II. 

AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA 
 
II/1. Küldemények átvétele 
 
Intézményünkhöz az alábbi módon érkeznek küldemények 

- postai úton  
- hivatali kézbesítéssel 
- ügyfél, eljáró által személyesen történő benyújtással  
- informatikai – telekommunikációs eszközön  

 
 Az intézménybe érkező küldemények postai átvételére az alábbi dolgozók jogosultak: 

- Intézményvezető 
- Intézményvezető – helyettesek 
- Intézményegység -  vezető 
- Iskolatitkár 

 Az intézménybe ügyfél, eljáró által személyesen benyújtott küldemények átvételére az 
alábbi dolgozók jogosultak: 
- Intézményvezető 
- Intézményvezető-helyettes 
- Intézményegység- vezető 
- Iskolatitkár 

 Informatikai – telekommunikációs eszközön történő küldemények  
Az intézményi e-mail címre érkező leveleket, információkat és utasításokat az 
intézményvezető kinyomtatja, s átadja az iskolatitkárnak s a továbbiakban 
beérkezett levélként kell kezelni.  
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II/2. A küldemények felbontása  
 
A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni, a küldemény átvételére való jogosultságát a 
címzés alapján, a kézbesítő okmányok és a küldeményen lévő adatok azonosságát, az iratot 
tartalmazó boríték, csomagolás sértetlenségét.  
 
 Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az intézményt 

illeti, felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni. 
 Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá 

kell írnia a „Sérülten érkezett”, illetőleg „Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, 
és alá kell írnia. 

 Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a 
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, a munkahelyi és a közalkalmazotti tanács 
részére érkezett leveleket. 

 A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, 
a címzettnek haladéktalanul vissza kell juttatnia az iskolatitkárnak. 

 A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az intézményvezető vagy az 
intézményvezető helyettesei felbonthatják, ha a küldemény külseje alapján 
megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz. 

 A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne lévő 
iratokban lévő iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen 
beérkezett mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a 
küldemény feladóját haladéktalanul értesíteni kell. 

 Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az 
iratra fel kell jegyezni. 

 A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A 
küldeményt felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s 
azt dátummal és aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt 
haladéktalanul továbbítani kell a címzetthez. 

 Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, továbbá ha a küldemény 
névtelen levél, illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik 
(fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felülbírálati kérelem, törvényességi 
kérelem, stb.) a borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton a mellékletek 
feltüntetése mellett jelezni kell. 

 
II/3. Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 
 
 Az intézményvezető a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az intézmény 

dolgozói közül ügyintézőt jelöl ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja). 
 
 Az ügyintéző kijelölésével egy időben az intézményvezető: 

 
o Meghatározza az elintézés határidejét. 
o Esetleges utasításokat ad az elintézés módjára (pl.: lássa, megbeszélni…-vel). 

 Az intézményvezető által szignált iratokat az iskolatitkár köteles haladéktalanul a 
Poszeidon rendszerben iktatni és eljuttatni azokat a kijelölt ügyintézőkhöz. 

 Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul határidejük figyelembe vételével köteles 
elintézni. 

 Az ügyintézés határideje: 
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o A tanulókkal kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás napjától számított 8 
nap. 

o Az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az iskola intézményvezetője 
dönt a határidőről. 

o Amennyiben az intézményvezető másképp nem rendelkezik, az elintézés 
határideje legkésőbb az iktatás napjától számított 21 nap. 
 

 Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is, ez esetben a 
beszélgetés, elintézés időpontját, a beszélgető partner nevét, beosztását, az ügyintézés 
eredményét az iratra rá kell írni, és azt az ügyintézőnek alá kell írnia. 

 Az ügy elintézése után (legkésőbb az elintézés határidejének napjáig) az iratot – az 
esetleges kiadványozásra szánt kézirattal együtt – az ügyintéző köteles visszajuttatni 
az iskolatitkárnak. 

 Az iskolatitkár köteles az ügyintézésre kiadott iratokat és az elintézések határidejét 
számon tartani, és amennyiben az ügyintézés a határidőig nem történik meg azt az 
intézményvezetőnek jelentenie kell. 

 Amennyiben az ügy elintézése után az ügyirattal kapcsolatban további intézkedés 
várható, az ügyintézőnek újabb határidőt kell kitűznie, és ezt fel kell tüntetni az iraton. 
Az ilyen iratot az iskolatitkárnak határidő nyilvántartásba kell elhelyeznie, és az 
intézkedés megtörténtekor vagy a határidő lejártakor az ügyiratot újra el kell juttatnia 
az ügyintézőkhöz. 

 
 
II/4. Az iktatás 

 
o Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, 

melyet az intézmény Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő 
Rendszerben rögzít.   

o Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében 
történik a beérkezés napján. 

o A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény 
címzettje köteles a hivatalos ügyiratot az iskolatitkárnak iktatás céljából 
bemutatni. 

o Iktatni kell: az intézménybe érkezett és azon belül keletkezett iratokat. 
o Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú 

kiadványokat, valamint az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó 
rendelkezések értelmében külön nyilvántartást kell vezetni (pl.: könyvelési 
bizonylatok). 

o Iktatáskor az iratot el kell látni iktatóbélyegző lenyomatával, és ki kell tölteni 
annak egyes rovatait: 
 

 Az iktatás dátuma.  
 Az iktatókönyv sorszáma (iktatószám). 
 A mellékletek száma. 
 Az ügyintéző neve. 
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o Az iktatás sorszáma naptári évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján 
a Poszeidon rendszerből a keletkezett iratokat az iskolatitkár excel táblázatba 
generálja, melyet az intézményvezető aláírásával le kell zárni. 

o Ha az ügyben az iskola iktatott már iratot, azt az iktatónak csatolni kell az 
utóbb beérkezett irathoz, és ezeket együtt az alapszámon (az első iktatási 
számon) kell kezelni.  

o Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új 
sorszámon kell kezdeni az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott 
anyagot pedig csatolni kell az új iktatószámhoz. 

o Az intézményvezető engedélye alapján gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos 
tárgykörű (határozatok, utazási igazolványok, mentesítések…….) az év 
folyamán többször előforduló ügyeket.  

II/5. Kiadmányozás  
o A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, 

intézmény stb. számára készült hivatalos irat. 
o Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadvány tervezetét. A 

kiadmány tervezetének tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő 
kiadmánnyal. 

o Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadványozási 
joggal rendelkező vezető dolgozónak. Hivatalos irat az intézményben csak 
kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet. 

 
 Az intézményben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású 
dolgozó rendelkezik: 

- intézményvezető. 
Az intézményvezetővel történő egyeztetés után az: 

- intézményegység – vezető, 
- intézményvezető helyettesek. 
o Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény 

körbélyegzőjének lenyomatával is. 
o Az intézmény hivatalos iratainak, kiadmányainak tartalmi és formai követelményei: 
 
- A kiadmány fejlécén: Az iskola megnevezése, címe, telefonszáma, e-mail címe, logó. 

- A kiadmány bal felső részén:  
o a címzett intézmény megnevezése, címe, 
o a címzett személy neve, beosztása. 

 
- A kiadvány jobb felső részén: 
o az ügy tárgya, 
o az ügy iktatószáma, 
o ügyintéző megnevezése, 
o a hivatkozási szám vagy jelzés a mellékletek darabszáma. 
- A kiadmány szövegrésze. 
- Aláírás. 
- Az aláíró neve, hivatali beosztása. 
- Eredeti ügyiraton az intézmény körbélyegzőjének lenyomata. 
- Keltezés. 

A kiadmányozáshoz minden esetben bélyegzőt kell használni. A kiadott bélyegzőkről és az 
érvényes aláírásokról az iskolatitkárnak nyilvántartást kell vezetni.  
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Az intézmény hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az intézményvezető adhat 
engedélyt.  
A tönkrement, elavult bélyegzőt az intézményvezető ellenőrzése mellett, meg kell 
semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.  
A hivatalos bélyegző elvesztése esetén az intézményvezetőnek közleményben közzé kell 
tennie. Az intézmény bélyegzőit kizárólag az SZMSZ-ben megnevezett beosztású dolgozók 
használhatják.  
 
II/6. Az iratok továbbítása, postázás 
 

• A kiadmányokhoz a borítékokat az iskolatitkár készíti el. A borítékon a postai 
előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadvány iktatószámát is. 

• A kiadmányok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik, az 
ügyintézőnek kell utasítást adnia. 

• A küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős. 
• A küldemény továbbítása történhet postai úton kézbesítővel, személyesen vagy 

átvételi elismervény aláírásával.  
 
A továbbítás minden esetben az intézményvezető által hitelesített kézbesítőkönyv 
felhasználásával történik. 

 
 

III. 
IRATTÁROZÁS ÉS LEVÉLTÁRBA  ADÁS 

 
III/1. Irattározás  
 

Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak illetve az ügyviteli előadónak haladéktalanul el 
kell helyeznie az irattárban. 
 Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat 

végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. 
 Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra 

kerültek a címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak 
az intézményvezető engedélyével lehet. 

 Az intézmény három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A 
kézi irattárban az iratok évek, ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében 
kell őrizni.  

 Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 
30 napra, az irattári kölcsönzési füzetbe bejegyezve, és elismervény ellenében 
lehet átadni. 

 Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az intézmény kiadmányozási 
joggal felruházott vezető beosztású dolgozója engedélyezheti. 

Az ügyintéző az iratot irattárba helyezés előtt köteles átvizsgálni (együtt vannak-e az ügyhöz 
tartozó mellékletek és a csatoltnak jelzett iratok, nincs – e köztük elintézetlen irat) és 
érkezésük sorrendjében összeállítani. Az iratrendezés során gondoskodnia kell a több 
példányban érkezett vagy készített irat felesleges példányainak selejtezéséről.  
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III/2. Irattári terv 
 
Az irattári terv tartalmazza tárgykör szerint csoportosítva mindazon iratokat, amelyek az 
intézmény gyakorlati tevékenysége során keletkezik. (1. sz. melléklet) 
 
III/3. Selejtezés  
 
Az iratanyagnak azt a részét, azokat az irattári tételekhez tartozó iratokat, amelyeket az irattári 
terv nem minősít maradandó értékűnek(levéltárba adási határidő nincs feltüntetve) őrzési 
idejük túlhaladta a selejtezési határidőt, és amelyre az ügyvitelben nincs tovább szükség, ki 
kell selejtezni. Az iratok selejtezését selejtezési bizottság végzi. A bizottság vezetője az 
intézményvezető által kijelölt személy, tagjai a szervezeti egység iratkezelője és a szervezeti 
egység vezetője által kijelölt dolgozója, amelynek az iratait selejtezésre előkészítik.  
A bizottságnak csak olyan személy lehet a tagja, aki az iratok jelentőségével tisztában van, 
áttekintéssel rendelkezik az intézmény működését és ügyiratkezelését illetően.  
Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt a Hajdú – Bihar Megyei Levéltárnak 
írásban be kell jelenteni.  
A Levéltár hozzájárulása után a selejtezési eljárás megkezdhető. Az iratselejtezésről 3 
példányban a Selejtezési Bizottság tagjai által aláírt selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, 
melyből 2 példányt a Hajdú – Bihar Megyei Levéltárnak meg kell küldeni engedélyezés 
céljából.  
A selejtezési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:    
 Az intézmény nevét  
 Az iratok irattári tételszámát, irattári tétel megnevezését és irattári jelét  
 Annak a szervezeti egységnek a megnevezését, amelynek az iratanyaga selejtezésre 

kerül. 
 A kiselejtezendő iratok évkörét 
 A kiselejtezett iratok mennyiségét, iratfolyóméterben 
 A selejtezési jegyzőkönyv idejét, helyét 
 A selejtezésben résztvevők nevét 
 A selejtezési bizottság tagjainak nyilatkozatát a szabályszerűségről és hiteles 

aláírásukat 
 
A Levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési, jegyzőkönyv 
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.  A kiselejtezett iratokat meg kell 
semmisíteni. Amennyiben külső szerv végzi a megsemmisítést, úgy nyilatkoznia kell, hogy 
arról, hogy az iratok megsemmisítése zárt körben történik, illetéktelen kezekbe nem kerül.  
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IV. 
INTÉZKEDÉSEK AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK MEGVÁLTOZÁSA 

ILLETVE MUNKAKÖR ÁTADÁSA ESETÉN 
 
 
IV./1. Intézkedés a szerv megszűnése esetén  
 
A megszűnő szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az el nem intézett 
folyamatban lévő ügyek a feladatkört átvevő szervezeti egység vezetőjének átadás – átvételi 
jegyzőkönyv kíséretében átadásra kerüljön. Az intézmény megszűnése vagy feladatkörének 
megváltozása esetén a felügyeleti szerv köteles intézkedni az irattári anyag további 
elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és használhatóságáról.  
 
IV/2. Munkakör átadás esetén intézkedés  
 
Azt a dolgozót, akinek munkaviszonya megszűnik, munkaköre megváltozik, vagy egyéb ok 
miatt távozik, munkaköréből a részére korábban kiadott iratokkal el kell számoltatni.  
Az iratokat és az egyéb anyagokat a vezető által megbízott személynek jegyzőkönyvileg át 
kell adni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az iratok, könyvek, bélyegzők megnevezését, 
iktató – és nyilvántartási számát.  
 
 
 

V. 
RENDELKEZÉSEK 

 
V/1. Értelmező rendelkezések  
 
Beadvány: valamely szervhez érkező hagyományos vagy elektronikus irat, amely 
rendeltetésszerűen a szervnél vagy személynél marad.  
Csatolás: a nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különböző iratok átmeneti jellegű 
összekapcsolása. 
Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában 
rögzített – elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai   
adathordozón tárolnak.  
Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az 
ügyintézési folyamat során. 
Gyűjtőszám: az iktatási sorszám, amely alatt a több szervhez és/vagy szervezeti egységhez 
intézett megkeresésére beérkező válaszokat – külön iktatás nélkül – a beérkezés ideje szerinti 
folyószámmal ellátottan, az ügyiratban lévő tartják nyilván. A gyűjtőszámként használt 
iktatószámot, az iktató – programban jelölni kell.  
Hatáskör: az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, azoknak az 
ügyeknek összessége, amelyekben a szerv rendeltetésszerűen jogosult és köteles intézkedni, 
megbízásra eljárni.  
Iktatás: az iratnyilvántartás alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve a saját 
keletkeztetésű iratot iktatószámmal látják el, az iktatóbélyegző lenyomat rovatait.  
Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat – a megjelentetés 
szándékával készült könyvjellegű kézirat kivételével-, amely valamely szerv működésével, 
Illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely 
eszközfelhasználásával és bármely eljárással keletkezett.  
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Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és selejtezhetőség 
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos 
megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába 
foglaló tevékenység.  
Iratkezelési szabályzat: a szerv írásbeli ügyintézésére vonatkozó szabályok összessége, 
amely a szerv szervezeti és működési szabályzata figyelembe vételével készül.  
Irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos 
őrzésére alkalmas helyiség.  
Irattári anyag: a szerv működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és 
rendeltetésszerűen az irattárba tartozó iratok összessége.   
Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és selejtezhetőség szempontjából történő 
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi 
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat – és 
hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, és meghatározza a 
kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, 
továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét.  
Irattári tétel:  az  irattári terv szerint kialakított legkisebb irattári egység, amely azonos 
tárgykörbe (irattári tételbe) tartozó, különböző iktatószámon szereplő egyedi irataiból áll.  
Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szerv a működése 
során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok 
irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi.  
Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles 
aláírással ellátott, lepecsételt irat.  
Kiadmányozó: a szerv/szervezet vezetője részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott 
személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása.  
Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett, 
illetve küldött elektronikus irat.  
Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését 
(javítását, tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve azt 
helyettesítő számítástechnikai művelet.  
Levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és 
rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény.  
Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, tudományos, művelődési, 
műszaki, honvédelmi, nemzetbiztonsági vagy egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt 
kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához 
és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak 
részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat.  
Másodlat: több példányban egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, 
amelyet az első példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít.  
Másolat: valamely eredeti iratról készült példány, amely hasonmás (szöveg-formahű), 
egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) iratmásolat lehet.  
Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan 
attól.  
Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól – mint kísérő irattól – 
elválasztható.   
Szerelés: az ugyanazon az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő-és utóiratok) 
végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni 
kell.  
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Szervezeti és Működési Szabályzat: a szerv tevékenységének alapdokumentuma, amely 
rögzíti a szerv, azon belül a szervezeti egység feladatait, a feladatokhoz rendelt hatásköröket, 
és szabályozza a szerv működését.  
Szignálás: az ügyben intézkedni, eljárni jogosult és köteles szervezeti egység és/vagy 
ügyintéző kijelölése.  
Ügyintézés: valamely szerv vagy személy működésével, illetve tevékenységével 
kapcsolatban keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi) formai (alaki) 
kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége.  
Ügyintéző: az ügy (ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet 
döntésre előkészíti.  
Ügyirat: a szerv rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező irat, amelyet 
az ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratokat tartalmazza.  
 
V/2. Hozzáférési jogosultság  
 
A Szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal. 
A Szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja 
számára az intézményvezetői irodában, a gazdaságvezetői irodában és a könyvtárban.  
 
V/3. Az oktatás során használt tanügyi nyilvántartások 
 

  A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet: 
 

• nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 
papíralapú nyomtatvány, 

• nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 
• elektronikus okirat, (elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében 

meghatározott rend szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat) 
• elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

hitelesített papíralapú nyomtatvány. 
 
 

1. A tanügyi nyilvántartások kezelése, vezetése 
 

A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz 
nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 
 
Az osztályfőnök vezeti az elektronikus osztálynaplót, a törzslapot, kiállítja a 
bizonyítványt és vezeti a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. 
 
Az alapfokú művészeti iskolában  a csoportos tantárgyat oktató szaktanár – az 
intézményvezető megbízása alapján – vezeti az elektronikus csoportos foglalkozási 
naplót, a törzslapot, valamint kiállítja a bizonyítványt. 
 
A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az 
osztályfőnök és az iskola intézményvezetője által kijelölt két összeolvasó pedagógus a 
felelős.  
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A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a 
továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a jogszabály szerinti záradékkal kell 
feltüntetni.  
 
A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, 
olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A 
javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az iskola 
körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. 

 
A bizonyítvány - nyomtatvány kezelése 
 

 Az iskola az üres bizonyítvány nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni 
oly  

módon,  hogy ahhoz csak az intézményvezető vagy az általa megbízott személy férjen 
hozzá. 
 Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról 

jegyzőkönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. 
 Az iskola nyilvántartást vezet:   

 az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, tanúsítványokról 
 a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, tanúsítványokról 
 az elrontott és megsemmisült bizonyítványokról, tanúsítványokról 

• Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy ha a tulajdonosa kéri 
„ÉRVÉNYTELEN” felirattal, vagy iratlyukasztással érvényteleníteni kell és vissza 
kell adni a tulajdonosának.  

• A bejegyzést és a cserét a bizonyítványt kiállító iskola, illetve jogutódja, jogutód 
nélkül megszűnt iskola esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték. 

• Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett 
be a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A cseréért díjat nem kell 
fizetni. 

 
 A bizonyítványmásodlat 
 

• Az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállítás 
időpontjában hitelesített irat.  
A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti 
bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést.  

• A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola 
jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait 
elhelyezték. 

• A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni: 
 a másodlat kiadásának az okát,   
 az iskola nevét, címét,  
 az iskola vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírását, 
 az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, 
 a kiadás napját,  
 az iktatószámot. 

• Bizonyítványmásodlat kiadása esetén, a törzslapon fel kell tüntetni: 
 a kiadott másodlat iktatószámát, 
 a kiadás napját,  
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 továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné 
nyilvánították. 

• Névváltoztatás esetén - a volt tanuló kérelmére, - okirat alapján a megváltozott nevet a 
törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról 
bizonyítványmásodlatot kell kiadni.  

 
  

2. Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok: 
 

• beírási napló, 
• bizonyítvány, 
• törzslap külíve, belíve, 
• elektronikus napló 
• jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, 
• osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához, 
• elektronikus órarend, 
• elektronikus tantárgyfelosztás, 
• továbbtanulók nyilvántartása, 
• elektronikus csoportos foglalkozási napló az alapfokú művészeti iskolában 
• tanulói jogviszony igazoló lapja-iskolalátogatási bizonyítvány. 

 
Beírási napló 

 
 Az iskolában a felvett tanulók iskolai nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. 
 A beírási napló a tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál.  
 A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott – közalkalmazott vezeti. 
• A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan 

kell vezetni. 
• A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A 

törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 
• Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos 

nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni 
a szakvéleményt kiállító  
 nevelési- tanácsadói feladatot ellátó intézmény nevét, címét, 
 a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét,  
 a szakvélemény számát és kiállításának keltét,  
 az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat 

időpontját.  
 Az iskola ezen adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az illetékes szakértői 
bizottsági feladatot ellátó intézményrészére azon tanulók nevét - a szakvéleményt 
kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt -, akiknek a felülvizsgálata a 
következő tanévben esedékes. 

• A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat, akik tankötelezettségüket 
külföldön teljesítik, továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai 
foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat 
számával szerepeltetni kell a beírási napló megjegyzés rovatában 

• A beírási naplóban fel kell tüntetni: 
 az iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  
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 a megnyitás és lezárás időpontját,  
 az intézményvezető aláírását,  
 papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

• A beírási napló tartalmazza a tanuló: 
 naplóbeli sorszámát, 
 felvételének időpontját, 
 nevét,  
 oktatási azonosító számát,  
 születési helyét és idejét,  
 lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
 anyja születéskori nevét, 
 állampolgárságát, 
 reggeli ügyeletre, napközire és étkezésre vonatkozó igényét az alapfokú művészeti 

iskola kivételével, 
 jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, annak az intézménynek a nevét, 

ahová felvették vagy átvették, 
 évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat, 
 sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, 
 az egyéb megjegyzéseket. 

 
 
Bizonyítvány 
 

• A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell 
kiállítani. 

• A bizonyítványban fel kell tüntetni: 
 az iskola nevét, címét, OM azonosítóját, 
 az iskola körbélyegzőjének lenyomatát. 

• A bizonyítvány tartalmazza: 
 a sorszámát, 
 a bizonyítvány pótlap sorozatszámát, 
 a tanuló nevét, oktatási azonosító számát,  
 a tanuló születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét, 
 a tanuló törzslapjának számát, 
 a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, 
 a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan 

mulasztások számát, 
 a tanuló szorgalmának és magatartásának értékelését, 
 a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését, 
 a szükséges záradékot, 
 a nevelőtestület határozatát, 
 a kiállítás helyét és idejét,  
 az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, 
 az intézményvezető és az osztályfőnök aláírását. 

• A bizonyítványban, záradék formájában fel kell tüntetni a művészeti alapvizsga és 
záróvizsga letételének tényét. 

• Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján 
bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint illetéket kell leróni. 
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• Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján 
kérelemre pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló 
melyik évfolyamot mikor végezte el. 

• Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt 
lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen 
tartamú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, 
hogy a megjelölt tanévben az iskola melyik évfolyamán tanult, és nyilatkozatához 
csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. A tanár nyilatkozata 
akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt 
évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 
 

Törzslap 
 
•  Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni 

törzslapot állít ki.  
• A törzslap két részből áll, a tanulókról külön - külön kiállított egyéni törzslapokból és 

az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív).  
• Az egyéni törzslap tartalmazza: 
 a törzslap sorszámát, 
 a tanuló nevét, állampolgárságát,  
 nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást 

megalapozó okirat számát,  
 a tanuló oktatási azonosító számát,  
 a tanuló születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét, 
 a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát, 
 a tanuló által elvégzett évfolyamot, 
 a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését, 
 a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését, 
 az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan 

mulasztásokat, 
 a nevelőtestület határozatát, 
 a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat, 
 a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan 

hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából 
következő döntéseket, határozatokat, záradékokat. 

• Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel 
kell tüntetni: 
 a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét,  
 a szakvélemény számát, kiállításának keltét,  
 a felülvizsgálat időpontját. 

• Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat és a felső tagozat befejezését követően, a 
törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen 
módon kell tárolni. 

• A törzslap külívén fel kell tüntetni:  
 az iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  
 a megnyitás és lezárás helyét és idejét,  
 az osztályfőnök és az intézményvezető aláírását,  
 az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát, 
 az osztály megnevezését, 
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 az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való 
összeolvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését, 

 a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az 
intézményvezető aláírását, 

 a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve, 
törzslapszáma feltüntetésével). 

• A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok, adatok 
alapján – póttörzslapot kell kiállítani. 

 
Elektronikus ellenőrző 
 

•  Az elektronikus ellenőrző a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, évközi és félév végi 
tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatásra szolgál. 

• A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai elektronikus napló alkalmazása 
esetén is köteles az értesítő (ellenőrző) útján, az osztályfőnök aláírásával és az iskola 
kör-bélyegzőjének lenyomatával ellátott írásbeli tájékoztatást adni. 

 
 
Elektronikus napló 
 

• A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően elektronikusnaplót 
vezet. 

• A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni. 
• Az osztálynapló:  
 haladási és mulasztási naplórészt, valamint 
 értékelő naplórészt tartalmaz. 
 A haladási és mulasztási naplórészben fel kell tüntetni: 

o a tanítási napok sorszámát és időpontját, 
o a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét,  
o az óra tanévi és napon belüli sorszámát, 
o a tanítási óra anyagát, 
o az órát megtartó pedagógus aláírását, 
o igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának 

kimutatását, 
o a hiányzások heti, féléves és éves összesítését, az összesítést végző 

pedagógus aláírását heti és napi bontásban. 
 Az értékelő naplórész az alábbi adatokat tartalmazza a tanuló: 

o nevét, 
o születési helyét és idejét, lakcímét, 
o oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét,  
o anyja születéskori nevét és elérhetőségét, 
o apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, 
o naplóbeli sorszámát, törzslapszámát, 
o a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, 
o a félévi és év végi szöveges értékelését, osztályzatait, 

 
Csoportnapló 
 

• Az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról és azok 
résztvevőiről a pedagógus elektronikus csoportnaplót vezet. 
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• A csoportnaplóban fel kell tüntetni: 
 az iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  
 a napló megnyitásának és lezárásának időpontját,  
 a kiállító pedagógus és az intézményvezető aláírását,  
 a csoport megnevezését, 
 a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását, 
 a csoport tanulóinak névsorát, 
 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, 
 a tanuló hiányzásait, 
 a tanuló értékelését, 
 a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a tananyagot, 
 a foglalkozást tartó pedagógus nevét. 

 
Egyéb foglalkozási napló 
 

• Az egyéb foglalkozásokról, így különösen a fakultációs foglalkozásról, a szakkörről, a 
sportkörről és a napköziről a pedagógus egyéb foglalkozási naplót vezet. 

• Az egyéb foglalkozási naplóban fel kell tüntetni: 
 az iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  
 a napló megnyitásának és lezárásának időpontját,  
 a kiállító pedagógus és az intézményvezető aláírását,  
 a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét vagy időtartamát, 
 a csoportba tartozó tanulók névsorát, 
 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, 
 a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetőségét, 
 a tanuló apjának vagy törvényes képviselőjének nevét és elérhetőségét, 
 a megtartott foglalkozások sorszámát és időpontját, a foglalkozás témáját, 
 a foglalkozást tartó pedagógus nevét. 

 
   Jegyzőkönyv tanulmányok alatti vizsgához 
 
 A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell 

kiállítani. 
 A jegyzőkönyv tartalmazza:  
 az iskola nevét, címét, OM azonosítóját, 
 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, 
 a tanuló anyjának születéskori nevét, lakcímét,  
 annak az iskolának a megnevezését, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll, 
 a vizsgatárgy megnevezése mellett:  

o az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 
o a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a 

kérdező tanár aláírását,  
o a végleges osztályzatot, 

 a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 
 az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 

 
   Tantárgyfelosztás     
 

• Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. 
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• A tantárgyfelosztást az iskola fenntartója  -  a nevelőtestület véleményének 
kikérésével- hagyja jóvá. 

• A tantárgyfelosztás tartalmazza: 
 a tanév évszámát, 
  az iskola nevét, 
 a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét  

és az általa tanított tantárgyakat, 
 az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát, 
 a pedagógus által ellátott óratervi órák számát osztályonként és tantárgyanként, 
 a pedagógus összes óratervi órájának számát, 
 pedagógusonként a kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok óraszámát, 
 pedagógusonként az összes óratervi óra és a kötelező óraszámba beszámítható 

egyéb feladatok óraszámát, 
 pedagógusonként az összes óraszámból a tartós helyettesítések számát, 
 az egyes pedagógusok kötelező óraszámát, 
 pedagógusonként a kötelező óraszám feletti többletórák számát, 
 az órakedvezményre jogosító jogcímeket, 
 jelleg szerinti külön-külön összesített óraszámot, 
 a fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek számát. 

• A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig meg kell küldeni 
a fenntartónak. 

 
 
 

 
Órarend 
 

• A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és 
az egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy és a 
tanár megnevezésével. 

• Az alapfokú művészeti iskolában a csoportos tantárgyak óráit külön-külön kell 
feltüntetni,  
az alábbi csoportosításban: 
 a tanév évszáma,, 
  az iskola neve 
 a pedagógus tantárgyfelosztási sorszáma, neve, végzettsége, szakképzettsége  

és az általa tanított tantárgyak, 
 az osztályok, csoportok megjelölése és óratervi óráik száma, 
 a pedagógus által ellátott óratervi órák száma osztályonként és tantárgyanként, 
 a pedagógus összes óratervi órájának száma, 
 pedagógusonként a kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok óraszáma, 
 pedagógusonként az összes óratervi óra és a kötelező óraszámba beszámítható 

egyéb feladatok óraszáma, 
 pedagógusonként az összes óraszámból a tartós helyettesítések száma, 
 az egyes pedagógusok kötelező óraszáma 
 pedagógusonként a kötelező óraszám feletti többletórák száma, 
 az órakedvezményre jogosító jogcímek, 
 jelleg szerinti külön-külön összesített óraszáma 
 a fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek száma. 
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Tanulói nyilvántartás 
 

• Az iskola a végzett tanulóiról nyilvántartást vezet.  
• A nyilvántartásban fel kell tüntetni:  
 az iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  
 a tanuló nevét, születési helyét, idejét, 
 a tanuló oktatási azonosító számát,  
 a tanuló anyjának születéskori nevét, 
 a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének évét, 
 a tanulót átvevő iskola nevét, címét, OM azonosítóját és szakirányát. 
 
 
V/4. Az intézmény által alkalmazandó záradékok 

 
1. Felvéve, átvéve a(z) ……………….. számú határozattal áthelyezve a(z)  

(iskola címe) ………………. iskolába.    Bn., N., Tl.,  B 
 

2. A ……………… számú fordítással hitelesített bizonyítvány  
alapján tanulmányait a(z) (betűvel) …… évfolyamon folytatja  Bn., Tl 

a. . 
3. Felvette a(z) (iskola címe)……………………. iskola.   Bn., Tl., N 

 
4. Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy  

osztályozó vizsga letételével folytathatja.     Bn., Tl., N 
 

5. ………….. tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi. B., Tl., N 
 

6. Mentesítve …………. tantárgyból az értékelés  és a minősítés alól. N., Tl., B 
 

7. ………….. tantárgy …..évfolyamainak követelményeit  
egy tanévben teljesítette a következők szerint:………………………. N., Tl., B 

 
8. Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól  a 200…/200…tanévben 

felmentve……………………….. miatt.     N., Tl., B 
Kiegészülhet: „osztályozó vizsgát köteles tenni” 

 
9.  Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) egyéni munkarend 

keretében folytatja. 
          N., Tl.,  
 

10. Mentesítve a(z) (a tantárgyak nevei)…………tantárgy    N., Tl., B 
tanulása alól.           
(Megjegyzés: a törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát.) 

 
11. Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ………… 

évfolyam tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni.   N., Tl., 
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12. Az évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a  tanulmányi idő 
megrövidítésével teljesítette.                                       N., Tl., B
   

13. A(z)…………tantárgy óráinak látogatása alól  felmentve……tól…… ig             N. 
(Kiegészülhet: osztályozó vizsgát köteles tenni.) 

 
14. Mulasztása miatt nem osztályozható a nevelőtestület határozata  

 értelmében osztályozó vizsgát tehet.      N., Tl.,  
 

15. A nevelőtestület határozata: a (betűvel)……évfolyamba léphet vagy           
           A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte,  
           tanulmányait ……………  évfolyamon folytathatja.              N., Tl., B
      

16. A tanuló az ………………… évfolyam követelményeit egy tanítási  
               évnél hosszabb ideig, ………………. hónap alatt teljesítette.  N., Tl.,  

 
17. ………………….. tantárgyból javítóvizsgát tehet.     N., Tl., B 

             A javítóvizsgán ………tantárgyból  ………osztályzatot kapott 
              ………….. évfolyamba léphet.      N., Tl., 
      

18. A ………….  évfolyam  követelményeit nem teljesítette,  
            az évfolyamot meg kell ismételnie.      N., Tl., B 

 
19. A javítóvizsgán …………………. tantárgyból elégtelen osztályzatot  

             kapott.  Évfolyamot ismételni köteles.      Tl., B 
 

20. A …………...tantárgyból ………-án osztályozó vizsgát tett.  N., Tl. N.,  
 

21. Osztályozó vizsgát tett.       Tl., B 
       

22. A(z)…………….. tantárgy alól ……………….. okból felmentve.  Tl., B 
23. A(z)……………... tanóra alól …………………. okból felmentve. Tl., B 
24. Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére 

           ………………-ig halasztást kapott.      Tl.,B 
 

25. Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ………iskolában  
            független vizsgabizottság előtt tette le.     Tl., B 

 
26. A(z)……………………. szakképesítés  évfolyamán folytatja   

             tanulmányait.         Tl., B., N 
 

27. Tanulmányait ………………………… okból megszakította, a tanulói 
jogviszonya……………….. -ig szünetel.                Bn., Tl 

 
28. A tanulói jogviszonya:      Bn.,Tl., B., N 

a. kimaradással, 
b. …………… óra igazolatlan mulasztása miatt, 
c. egészségügyi alkalmasság miatt, 
d. térítési díj, tandíjfizetési hátralék miatt, 
e. ………………….  iskolába való átvétel miatt  megszűnt,  
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a létszámból törölve. 
 

29. ………………………….. fegyelmező intézkedésben részesült.  N 
 

30. ………………………….. fegyelmi büntetésben részesült.  
a. A büntetés végrehajtása . ………..- ig  felfüggesztve   Tl 

 
31. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén:    Bn.,Tl.,N 

a) A tanuló ………… óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt  
                 felszólítottam. 

b) A tanuló ismételt………óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő  
        ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. 
 Az a) pontban foglaltakat nem kell bejegyezni a Bn és a Tl. dokumentumba. 
 

32. Tankötelezettsége megszűnt.       Bn 
 
33. A …………………. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ………..ra  

helyesbítettem.          Tl., B 
 

34. A bizonyítvány …………………… lapját téves bejegyzés miatt  
                 érvénytelenítettem.        B 

 
35. Ezt a póttörzslapot a(z) ………………következtében elvesztett  

                     (megsemmisült) eredeti helyett …………. adatai  (adatok)   
                    alapján állítottam ki.       Pót Tl 

 
36. Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti  

                   helyett ………….adatai (adatok) alapján állítottam ki.   Pót Tl 
 
37. A bizonyítványt ………………. kérelmére a ………… számú  

                   bizonyítvány alapján, téves bejegyzés miatt állítottam ki.  Pót Tl 
 

38. Pótbizonyítvány. „Igazolom, hogy név ……………a………, a(z) 
……………iskola …….. szak (szakmai, speciális osztály, tagozat) 
………évfolyamát a(z) ……..tanévben eredményesen elvégezte.”  Pót B 

39. Ezt a haladási naplót ………………. tanítási nappal (órával) lezártam. 
40. Ezt az osztályozó naplót ……………. azaz ………….. 

(betűvel)osztályozott tanulóval lezártam.. 
41. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért    

nevelőtestületi dicséretben részesül. 
42.   …… tantárgyból (tantárgyakból) dicséretben részesül. 
43. Az egyéni fejlődési lap haladási és mulasztási lap részét …… dátummal lezártam. 
44. Ezt a haladási naplót …… dátummal lezártam. 
45. Ezt az egyéni lapot ….. azaz ….. tanulóval lezártam. 
46. Szintfelmérő vizsgát tett, melynek minősítése ………………………………. 
……..….évfolyamba léphet.  
47. Különbözeti vizsgát tett, melynek minősítése………………………………, 
…………………………………..évfolyamba léphet.  
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48. …………………..tanszakon………………..eredménnyel művészeti 
alapvizsgát tett. 
 
49. (Ha nem tett alapvizsgát, akkor): A nevelőtestület határozata: alapfokú művészeti 
iskolai tanulmányait a művészeti alapvizsga letételével folytathatja.    
 
50. …………………..tanszakon ……………….eredménnyel művészeti 
záróvizsgát tett.   
51. A nevelőtestület határozata: az alapfokú művészeti iskolai tanulmányait befejezte. 
 (Ha nem tett záróvizsgát) 
52. A művészeti iskolába ismételten tanulói jogviszonyt létesített. 

 
 
 
 
 
 

- V/5. Záró rendelkezések  
 
 
 
Az Iratkezelési Szabályzat 2020. 09.01.-től lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden más előző szabályzat.  
 
 
 
 
 
Debrecen, 2020. június 29. 
   

 
                                                                      
                                                                                  
 
 
 

 Gyarmatiné Piránszki Nóra 
                                                                                          intézményvezető  
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     1. sz. melléklet 
 

IRATTÁRI TERV 
 
 
 

Irattári    Ügykör megnevezése   Őrzési idő  
Tételszám               (év) 
 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 
 
 

1. Intézményi létesítés, átszervezés, fejlesztés nem selejtezhető 
2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető 
3. Személyzeti, bér- és munkaügy 50 
4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti 
 jegyzőkönyvek 10 
5. Fenntartói irányítás 10 
6. Szakmai ellenőrzés 10 
7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 
8. Belső szabályzatok 10 
9. Polgári védelem 10 
10. Munkatervek, jelentések statisztikák 5 
11. Panaszügyek 5 

 
 
 

Nevelési – oktatási ügyek 
 

12. Nevelési – oktatási kísérletek, újítások 10 
13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető 
14. Felvétel, átvétel 20 
15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 
16. Naplók 5 
17. Diákönkormányzat szervezése, működése 5 
18. Pedagógiai szakszolgáltatás 5 
19. Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése 5 
20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5 
21. Gyakorlati képzés szervezése 5 
22. Vizsgajegyzőkönyvek 5 
23. Tantárgyfelosztás 5 
24. Gyermek- és ifjúságvédelem 3 
25. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 
26. Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozatai 1 
27.Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum                                                   5  
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Gazdasági ügyek 
                          
 
28. 
 

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás,                        határidő nélküli 
épület-tervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek  

29. Társadalombiztosítás            50 

30. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 
selejtezés             10 

31. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 
bizonylatok                 5 

32. A tanműhely üzemeltetése              5 
33. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak              5 
34. Szakértői bizottság szakértői véleménye             20 
 
 
 
 

 



1 
 

4. számú melléklet 
  

 

 

 

 

A  

DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
 



2 
 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a tanulók döntése alapján 

Diákönkormányzat működik. 

A nemzeti köznevelési törvény alapján a tanulók, a tanulóközösségek és a diákok érdekeinek 

képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A diákönkormányzat speciális szerveződésű csoport, érdekképviseleti szerv, választott tagokkal, 

a diákok jogérvényesítéséhez és a kötelességek teljesítéséhez szükséges feltételek 

megteremtésének egyik eszköze. 

 

A szervezet célja: 

1. A tanulói jogok és kötelességek összhangjának biztosítása 

2. A tanulók érdekképviselete és érdekvédelme 

3. Közéletiségre nevelés, a tanulók megismertetése a demokratikus állampolgári jogok 

gyakorlásával 

4. Iskolai élet szervezésének elősegítése, tanulói programok önálló szervezése 

 

A Diákönkormányzat szervezete: 

1. Diákközgyűlés (Iskolagyűlés) - tagja az iskola valamennyi tanulója 

2. Osztályok 

3. Diáktanács (képviselőtestület) - (3. osztálytól kezdődően, tanulócsoportonként két 

választott tanuló) 

 

A DÖK vezetői és segítő pedagógusa 

A DÖK vezetőit és a segítő pedagógust a diáktanács választja. 

 

Általános rendelkezések: 

1. A Diákönkormányzat munkájában minden tanuló részt vehet, és tisztséget viselhet 

2. A Diákönkormányzat a nevelőtestület meghallgatásával maga hoz döntést: 

- saját működéséről 

- szervezeteinek hatásköréről 
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- 1 tanítás nélküli munkanap programjáról 

A Diákönkormányzat munkarendje 

 

1. Diákközgyűlés - Iskolagyűlés 

A diákközgyűlés az önkormányzat legfőbb szerve. Tagja az iskola összes tanulója. Az 

Iskolagyűlésen 5. osztálytól 8. osztályig (3. és 4. osztályok 2-2- fő képviseletével) minden tanuló 

és az iskola összes pedagógusa részt vesz. 

Az Iskolagyűlés határozatképes, ha a tanulók 50%-a jelen van, döntést 50%+1 

szavazattöbbséggel, nyílt szavazást hoz. 

A Diákközgyűlést évente 1, szükség esetén további 1 alkalommal hívhatja össze a 

Diákönkormányzat elnöke, és az iskola igazgatója. A gyűlés nyilvános. 

Az iskolagyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzati vezetők beszámolnak az előző 

diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A 

közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, 

kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire az igazgatónak vagy 

megkérdezett személynek legkésőbb 30 napon belül választ kell adnia. 

Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola 

igazgatója kezdeményezi. 

 

A diákközgyűlés feladatai: 

• Dönteni a Diákönkormányzat létrehozásáról, megszüntetéséről  

• Diáktanács megválasztása 

• Diáktanács beszámoltatása a végzett munkáról 

A közgyűlés bármely, a diákságot érintő kérdést napirendjére tűzhet. 

 

A diákközgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, aláírási joggal a DÖK elnöke, hitelesítői joggal a 

DÖK elnök-helyettesek, ellenjegyzési joggal az iskola igazgatója rendelkezik. 

 

2. Osztályközösségek 

Az osztályok maguk döntenek képviselőik megválasztásáról, és joguk van véleménynyilvánításra 

a tanulókat érintő kérdésekben. 
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A megválasztott képviselő az osztály szóvivője. Köteles minden ügyben az osztálytársak 

véleményét kikérni, és saját munkájáról társait tájékoztatni. 

A képviselők visszahívása: a DÖK-gyűlésekről való rendszeres távolmaradás; passzív, rossz, 

bomlasztó magatartás; együttműködésre képtelenség; negatív munkavégzés…, ezért képviselőt 

visszahívhatja az osztálya, vagy javaslatot tehet erre a DÖK is. 

 

 

3. Diáktanács (Képviselőtestület) 

A Diáktanács a Diákönkormányzat munkáját irányítja. 

Határozatképes, ha tagjainak 50%-a jelen van. Döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A 

Diáktanácsot szükség szerint a DÖK elnök hívhatja össze. A Diáktanács ülései nyitottak, a DÖK 

segítő pedagógust, illetve bárkit, aki a napirendi pontokban érdekeltnek számít. 

 

A Diákönkormányzat hatáskörei 

1. Döntési jog (20/2013. EMMI 120.§ (2) bek.): 

• a saját működéséről, 

• a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

• hatáskörei gyakorlásáról, 

• egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

• az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről. 

 

2. Véleményezési jog (Nkt. 48. § 4) bek.): 

• 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. 

 

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. (20/2013. EMMI 120.§ (4) 

bek.) 
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• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

 

A Diákönkormányzat kapcsolatai: 

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás: 

• A DÖK munkáját a megválasztott patronáló tanár segíti, aki tanácsadó, de szavazati joga 

nincs. 

• a diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatosan 

kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával. 

• A DÖK segítő pedagógus képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a 

nevelőtestületi, értekezleteken. 

A Diákönkormányzat működése során kapcsolatban áll a szülői munkaközösséggel, más 

intézmények diákönkormányzataival, városi közintézményekkel. 

 

 

 

Debrecen, 2017. június 28. 

 

 

 

Csákfalviné Veniger Ágnes      Gyarmatiné Piránszki Nóra 

DÖK segítő tanár        intézményvezető
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A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

1. számú melléklet 

 

Pénzügyi Szabályzat 

 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata önálló jogi 

személyiséggel nem rendelkező non-profit szervezet. 

A Diákönkormányzat gazdasági tevékenységet nem folytat, a bevételeket a működési feltételek 

biztosítására, saját programok szervezésére, lebonyolítására fordítja vissza.  

 

A Diákönkormányzat anyagi bevétele a következőkből származik:  

• Programok, rendezvények belépőjegyeinek az ára 

• Pályázati források 

 

A Diákönkormányzat pénzügyi gazdálkodása a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola pénzügyi gazdálkodásától független. 

 

A Diákönkormányzat pénzügyi közreműködője az "Alapítvány a Vénkerti Iskoláért", amely saját 

bankszámlaszámán a Diákönkormányzat pénzét kezeli. 

Az "Alapítvány a Vénkerti Iskoláért" és a Diákönkormányzat számlaszáma: 

OTP Bank Rt.11738008 - 20183530 
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5. számú melléklet 

 
 
 
 
 
 

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ÉS  

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA   

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSI  

SZABÁLYZATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debrecen, 2017. június 28.
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Általános rendelkezések 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet előírásai  alapján a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában  a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére Szülői 
Szervezet alakult. 
Székhelye: 4027 Debrecen, Sinay Miklós utca 6. 
 
A szülői munkaközösség az iskolai közösség szerves része, segíti az iskola és a családi 
nevelés összehangolását, biztosítja a szülők joggyakorlását, részvételét az ifjúság 
nevelésében. 
 
Intézményünkben hosszú évek óta működik Szülői Munkaközösség, amely szervezet 
minden tanévben újra választja osztályonként képviselőjét, amelynek vezető-irányítója 
a tagság köréből megbízott elnök, illetve elnökhelyettes. 
 
 

1. A Szülői Munkaközösség célja, feladata 
 

a) Az SZM célja:  
• Az iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és 

jogok gyakorlásának érdekében. 
• Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők 

összefogása. 
• Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése. 
• A saját, önálló életre felkészítő iskola megvalósításában való 

közreműködés. 
• Annak a konkrét szülői érdeknek a megfogalmazása, amelyet az 

iskolaszéki szülőknek képviselniük kell. 
• Az oktatás minőségének javítása az iskolába járó gyerekek érdekében. 

 
b) Az SZM feladatai: 

• Az iskolai, szülői szervezet, figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói 
jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 

• A szülők hiteles tájékoztatása az aktuális oktatási kérdésekről és 
véleményük kikérése a gyermekük oktatásával kapcsolatos 
kérdésekben. 

• Az intézményi tanácsba az iskola Szülői Szervezete által megválasztott 
és delegált szülő tagok segítése véleményük kialakításában, és 
beszámoltatásuk az intézményi tanács döntéseiről. 

• A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése 
- szülők-intézményi tanácsba delegált szülők, 
- szülők-Szülői Szervezet, 
- szülők-szülők között. 

• A kapcsolattartás kialakításában való részvétel 
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- a szülői értekezlet rendje és tartalma, 
- a fogadó órák időpontja, 
- a nyílt napok lebonyolítása, 
- levelezés a szülők és a Szülői Szervezet között, 

• Szülői részvétel biztosítása az iskolán kívüli helyi és országos szülői 
egyesületek érdek-érvényesítő munkájában. 

• A szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre. 
 

2. Az iskolai  Szülői Munkaközösség szervezete 
 

a) Az SZM szavazattal rendelkező tagjainak száma: osztályonként 2 fő. 
b) Az SZM tagjai közül elnököt, elnökhelyetteseket választ a szabályzatban 

meghatározott időre. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes 
joggal helyettesíti. 

c) Az SZM tagjainak megbízása a választásukat követő 2 évre szól, évenkénti 
megerősítéssel. 

d) Az SZM tagsági viszony megszűnik: 
• a tag halálával 
• lemondással 
• a választási idő lejártával 

e) A megüresedett helyre az osztályok, közössége jogosult (köteles) elnököt 
delegálni. 
3. Az iskolai Szülői Szervezet jogosítványai 

 
1)      A Szülői Szervezet dönt 

• saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról; 
• tisztségviselőinek megválasztásáról; 
• az intézményi tanácsban a szülők képviseletét ellátó személyekről; 
• a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról; 
• a szülők körében megszervezendő, iskolát segítő munkáról; 
•az iskolai Szülői Szervezet eljárhat, intézkedhet a köznevelési 
jogszabályokban meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői 
kötelességek teljesítése érdekében. 

2)  A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét az iskola 
megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 
megállapításával, kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízása és e 
megbízás visszavonása előtt.  

3)  Az iskolai Szülői Szervezet véleményét ki kell kérni az iskola 
Munkatervének tanév helyi rendjének meghatározásakor 

4)   A Szülői Szervezet a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely 
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e 
körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet 
a nevelőtestület értekezletein.  

5)    A Szülői Szervezet választmánya kezdeményezheti rendkívüli nevelőtestületi 
értekezletet összehívását. 
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6)   Az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely 
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e 
körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet 
a nevelőtestület értekezletein. 

7)  A Szülői Szervezet kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását. (A 
nevelő¬testület képviselőinek ebben az esetben közre kell működniük az 
iskolaszék megalakításában és munkájában.) 

8)   Az iskolai Szülői Szervezet jogosult iskolaszékbe szülői képviselőket 
delegálni és megbízni iskolaszéki munkával, de a megfelelő szabályok 
betartásával kezdeményezheti azok visszahívását is. 

9)  A Szülői Szervezet a választmányi üléseken megtárgyalja a szülőket érintő 
kérdéseket, fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot, szülők 
rugalmasan, konszenzusra készen vagy éppen határozottan képviselnek. 

10)    A Szülői Szervezet választmánya kezdeményezheti rendkívüli iskolaszéki 
ülés összehívását. 

11)  A Szülői Szervezet kérdéseket tehet fel az iskola vezetőinek az intézmény 
működését érintő valamennyi kérdésben. 

12)  A Szülői Szervezet választmánya köteles az iskolába járó összes gyerek 
szülejét képviselni, ezért a kisebbségi véleményt is meg kell jelenítenie. 

13)   A Szülői Szervezet választmánya köteles a szülők írásba foglalt véleményét 
és kérdéseit az iskola vezetése felé továbbítani, ha az intézmény egészét vagy 
a tanulók nagyobb csoportját érinti. 

14)   A Szülői Szervezet választmánya felveheti a kapcsolatot az iskolán kívüli 
helyi és országos szülői egyesületekkel, és lehetőségeihez mérten részt vesz 
azok munkájában. 

15)   Ha a tanulók felkérik, akkor segíti a diákönkormányzat munkáját. 
16)   A Szülői Szervezet és az iskolavezetés közti kapcsolattartás formáját az 

iskola szervezeti és működési szabályzata rögzíti. 
17)   A Szülői Szervezet működési feltételeiről az iskola vezetője gondoskodik, az 

iskola szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon. 
18)  A Szülői Szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket, 

az iskola köteles iktatni, és felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a 
címzettekhez pl. a gyerekek révén. 

19)  A közoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a Szülői 
Szervezet javaslatára harminc napon belül érdemi választ köteles adni. 

20)  A Szülői Szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a 
fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. 

21)  Az iskola szervezeti és működési szabályzata, a Szülői Szervezet részére, 
további jogokat állapíthat meg. 

22)  Ha jogszabály a Szülői Szervezet részére további jogosítványokat állapít meg, 
az akkor is kötelező érvényű, ha a fenti felsorolásban nem szerepel. 

23) Az iskolai Szülői Szervezet véleményét ki kell kérni a tankönyvtámogatás 
rendjének meghatározásához. 
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4. Az iskolai Szülői Munkaközösség ügyrendje 

 
1)      A választmány rendes üléseit tanévenként 2 alkalommal tartja. 
2)      Összehívásáról a Szülői Szervezet elnöke (helyettese) gondoskodik. 
3)      Rendkívüli választmányi ülés hívható össze, ha kezdeményezi 

• választmány egy tagjanak a  fele, 
• az iskola szülői közösségének10 %-a, 
• a Szülői Szervezet elnöke, 
• az intézményvezető, 
• a nevelőtestület, 
• egyéb 

4) A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számítva 1 héten belül kell összehívni, vagy 
a kérdés sürgőssége szerint. 

5) A választmány ülését az elnök távollétében az elnök helyettese vezeti. 
6) A választmányi ülés határozatképes, ha az iskolai osztályok számának 50%+1 

osztály képviselője jelen van. A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni. 
7) A választmány döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.  
8) A választmányi ülések zártak. 
9)  Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amit az elnök és két hitelesítő ír alá. 
10)  A választmány a határozatait köteles nyilvánosságra hozni. A határozatok tárát az 

elnök vezeti. 
11)  A Szülői Szervezet vezetősége köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket a 

munkájáról.  
 
 

5. Záró rendelkezések 
 
A működési szabályzatot az intézményi Szülői Munkaközösség 2017. június 14-én 
elfogadta, előírásait a módosításig kell alkalmazni, amely módosítás csak az SZM 
tagjait illeti. 
 
 
Debrecen, 2017. június 28. 
 
 
 

Nagy Norbertné           Gyarmatiné Piránszki Nóra 
 SZM elnök       intézményvezető 



6. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A diákigazolvány elektronikus 
igénylésének, kezelésének rendje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A diákigazolványok igénylésével, megrendelésével, cseréjével, bevonásával, valamint a 
nyilvántartásával kapcsolatos információs és adminisztrációs tevékenységet az iskolatitkár  
végzi.  
 
A diákigazolvány igénylésének folyamata 2012. január 01-től teljes mértékben elektronikus 
úton zajlik, amelyet a 2011. december 30-án megjelent Az oktatási igazolványokról szóló 
362/2011. (XII.30.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.) szabályoz. 
 
 
1. Ügyintézés az Okmányirodában 
 
Az igazolványkép készítést és aláírás felvételét az igénylési folyamat első lépéseként az 
okmányirodák végzik külön szolgáltatásként, mely ingyenes. Nagyon fontos, hogy az 
igénylés adatainak rögzítése a személyazonosító okmányok (születési anyakönyvi kivonat, 
személyi igazolvány, lakcímkártya) alapján történjen, mert az igénylés adatai a személyi és 
lakcímnyilvántartással kerülnek összevetésre a fénykép hozzárendelése előtt. A 14. életévét 
betöltött jogosult egyedül, illetve a 14. életévét még be nem töltött tanulók szülői kísérettel 
intézhetik az igénylést. Az iskolába felvételt nyert leendő elsős tanulók igényléseiket a 
beiratkozást követően nyújthatják be. 
 
Az Okmányirodában egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot kap az igénylő, 
melyen a nyilvántartásban szereplő adatok, eredeti fénykép és aláírás szerepel. Ezen 
adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító. 
 
2. Intézményi igénylési folyamat 
 

▪ A tanuló az intézmény gazdasági ügyintézőjénél jelenti be a diákigazolvány iránti 
igényét. Az ügyintézőnek megadja a NEK azonosítót, és az intézménynek megfizeti az 
igazolvány díját. A diákigazolvány díját a Korm. rend. rendelkezései alapján a köz- és 
felsőoktatásban egységesen állapítja meg. 
▪ Az intézményi ügyintéző rögzíti az igénylés adatait és a NEK azonosítót az IAR-ban 
vagy a KIR igénylő felületén. 
▪ Az intézményi ügyintéző továbbítja az elektronikus igényléseket az Oktatási Hivatal 
részére.  
▪Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérelmére az intézmény Igazolást állít ki a 
https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalon a beküldött igénylés adatai alapján. 
▪ Ideiglenes diákigazolványt annak a tanulónak adunk ki, aki az eredetit elveszítette, 
vagy az egyéb okból használhatatlanná vált. Az ideiglenes diákigazolvány – miután 
nem névre szóló kártyáról van szó – az iskola által hitelesített személyi kártyával 
érvényes, a kiállítástól számított 60 napig.  
 
 
 
 
 

 



3. A diákigazolvány postázása 
 

Az elkészült oktatási igazolványokat a megszemélyesítő a Korm. rend. rendelkezései szerint a 
jogosult lakcímére postázza. A megszemélyesítő az elkészült diákigazolványok számát és az 
igazolvány chip azonosítóját az Oktatási Hivatal közreműködésével visszajelzi az 
intézménynek.  
 
4. Hibásan legyártott diákigazolványok kezelése 
 
A hibás adatokkal elkészült és kikézbesített igazolványok újbóli elkészítése érdekében az 
intézménynek a www.diakigazolvany.hu honlapról letölthető Diákigazolvány újragyártás 
igénylése formanyomtatványt, valamint a hibás diákigazolvány fénymásolatát el kell juttatni 
az Oktatási Hivatalhoz (1964 Budapest). 
 
A Hivatal dönt arról, hogy a hiba kinek róható fel, és erről levélben értesíti az intézményt. 
 
Az újragyártás technikailag új igénylés feladásával indítható el. Az új igénylés továbbításával 
egyidejűleg az intézmény értesíti a Hivatalt az igazolvany@oh.gov.hu e-mail címen. 
Amennyiben a hibát az intézmény által küldött adatok helytelensége okozta, úgy az új 
igazolvány elkészítésének költségét az intézmény viseli. Ha az igazolvány az adatfeldolgozó 
vagy a gyártó hibájából készült el hibás adatokkal, úgy az igénylés díját az intézménynek kell 
megfizetni. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rend. 34.§ (5) 
bekezdése értelmében az intézmény felel azért, hogy az igénylés során továbbított adatok 
megfeleljenek a személyi adatoknak és a lakcímet igazoló hatósági okiratban foglaltaknak. 
Így az intézmény költségén történő újragyártás díja nem ruházható át a jogosultra. 
 
 
5. A diákigazolvány bevonása 
 

5.1 A diákigazolvány bevonása a tankötelezettség ideje alatt 
 
Diákigazolvány bevonására a tanuló iskolaváltoztatásakor kerül sor, vagy az eredeti 
diákigazolvány megrongálódásakor. A lejárt érvényességű ideiglenes diákigazolvány 
kivételével a bevontakat a kezelő az előírásoknak megfelelően megsemmisíti. 
 

5.2 A diákigazolvány bevonása a tanulói jogviszony lezárása után 
 
A jogviszonyt lezáró intézmény feladata a diákigazolvány bevonása és megsemmisítése, 
melyről jegyzőkönyv készül. A diákigazolvány bevonásával egyidejűleg a 362/2011. (XII. 
30.) Korm. rend. 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást ad ki, mely a 13. § (3)-(4) 
bekezdése szerinti diákigazolványra való jogosultság megszűnésének időpontjáig érvényes. 
Az igazolás https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalról nyomtatható a 2. típusú igazolás 
választásával. 
 
 
16.6 Pedagógusigazolvány igénylése 

 
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rend. pedagógusigazolványra 
vonatkozó rendelkezései 2012. augusztus 15. napjától hatályosak. A rendelkezések szerint a 
pedagógusigazolvány a NEK specifikációja szerinti chippel ellátott igazolvány, amelyet a 



jogosultak az intézményben igényelhetnek a diákigazolványhoz hasonló folyamatban. Az új 
típusú igazolvány igénylése 2013. január 1. napjától lehetséges. 
 
2012. szeptember 30. napjától azon pedagógusok részére, akik nem rendelkeznek érvényes 
régi típusú pedagógusigazolvánnyal, a https://igenyles.diakigazolvany.hu felületről van 
lehetőség Igazolás kiállítására, amellyel a pedagógusigazolványhoz fűződő kedvezmények 
igénybe vehetők. 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2019. augusztus 30. 
 
       Gyarmatiné Piránszki Nóra  

intézményvezető 
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1. AZ ÖNÉRTÉKELÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE  

1.1. JOGSZABÁLYOK:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-87. §)  
- 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)  
- 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

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

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)  

- 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról  

 

1.2. ÚTMUTATÓK  

- Országos Tanfelügyelet – kézikönyv az általános iskolák számára  
- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 
- Önértékelési kézikönyv általános iskolák számára  
- Önértékelési kézikönyv alapfokú művészeti iskolák számára  

2. ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT  

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési 
csoport irányítja. A csoport létszáma 4 fő, akik az 1. sz. mellékletben található szervezeti 
diagram mentén végzik feladatukat.  
Szükségét látjuk egy kibővített csoport létrehozásának a terhelés csökkentése érdekében. A 
kibővített csoport tagjai sorába a tantárgyi munkaközösségek 1-2 főt delegálnak úgy, hogy az 
átfedéseket is figyelembe véve minden közösség képviseltetve legyen.  
A munkacsoport tagjait az igazgató bízza meg.  
A csoport feladata, hogy közreműködik  

- az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;  
- az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;  
- az éves terv és az ötéves program elkészítésében;  
- az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;  
- az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;  
- az OH informatikai támogató felületének kezelésében.  
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3. AZ ÖNÉRTÉKELÉS FOLYAMATA  

1. Tantestület tájékoztatása  
2. Szabályzat elfogadása, pontosítása  
3. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása  

∙ Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és feladatok, 
mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása  

∙ Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és az 
intézmény szintjén)  

4. Öt évre szóló önértékelési program készítése  
5. Éves önértékelési terv készítése  
6. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés  
7. Szintenként az önértékelés elvégzése  

4. AZ ÖNÉRTÉKELÉS TERVEZÉSE  

Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény.  
Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az 
értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés 
területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános 
elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. Az egyes 
szintekhez tartozó területek és a módszerek a következők:  

4.1. AZ ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI 

4.1.1. Pedagógus önértékelésének területei  

1. Pedagógiai módszertani felkészültség  
2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók  
3. A tanulás támogatása  
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység  

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 
elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  
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4.1.2. A vezető önértékelésének területei 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

4.1.3. Az intézmény önértékelésének területei  

1. Pedagógiai folyamatok  
2. Személyiség- és közösségfejlesztés  
3. Eredmények  
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  
5. Az intézmény külső kapcsolatai  
6. A pedagógiai munka feltételei  
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés 

4.2. ÖNÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI  

4.2.1. Pedagógus 4.2.2. Vezető 4.2.3. Intézmény 

1. Dokumentumelemzés 

a) Az előző 
pedagógusellenőrzés 
(tanfelügyelet) és az 
intézményi önérté-kelés 
adott pedagógusra 
vonatkozó értékelőlapjai  

b) A tanmenet, tematikus 
tervek és az éves tervezés 
egyéb dokumentumai  

c) Óraterv  
d) Egyéb foglalkozások 

tervezése (szakköri napló, 
egyéni fejlesztési terv)  

e) Napló 
f) Tanulói füzetek 

a) Az előző vezetői 
ellenőrzés (tan-
felügyelet, 
szaktanácsadó) és az 
intézményi önértékelés 
adott vezetőre vonatkozó 
értékelőlapjai 

b) Vezetői pályázat/program  
c) Pedagógiai program 
d) Egymást követő két tanév 

munkaterve és az éves 
beszámolók 

e) SZMSZ 

a) Pedagógiai program 
b) SZMSZ  
c) Egymást követő két tanév 

munkaterve és az éves 
beszámolók (az mk. 
munkatervekkel és 
beszámolókkal együtt)  

d) Továbbképzési program – 
beiskolázási terv  

e) Mérési eredmények 
adatai, elemzése (országos 
mérések, kompetencia-
mérés eredménye öt 
tanévre visszamenőleg): 
Országos 
kompetenciamérés 

f) A pedagógus-önértékelés 
eredményeinek összegzése 
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g) Az előző intézmény-
ellenőrzés(ek) 
(tanfelügyelet) intézkedési 
terve(i) és az intézményi 
önértékelés értékelőlapjai, 
valamint a kapcsolódó 
intézkedési tervek 

A pedagógiai munka 
infrastruktúrájának 
megismerése 

2. Óra-
/foglalkozáslátogatás 

- - 

3. Interjúk 
a) pedagógussal  
b) vezetőkkel (intézmény-

vezető és intézmény-
egység-vezető helyettes) 

a) vezetővel  
b) fenntartóval  
c) vezető társakkal 

a) vezetővel - egyéni  
b) pedagógusok  
c) szülők 

4. Kérdőíves felmérések 
a) önértékelő  
b) munkatársi 
c) szülői 

a) önértékelő  
b) nevelőtestületi  
c) szülői 

Elégedettségmérés: a vezető 
önértékelésekor a szülők és 
pedagógusok körében 
használt kérdőív segítségével 
vizsgálja a partnerek 
elégedettségét 

Az önértékelések során a központilag ajánlott elvárás-rendszereket elfogadva és az 
önértékelési kézikönyvben ajánlott dokumentumelemzési szempontokat, interjúkérdéseket, 
kérdőíveket alkalmazzuk. 

 
5. AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÜTEMEZÉSE  

Az intézmény ötéves önértékelési ciklusának tervezése 

Az öt évre szóló önértékelési programban és az éves önértékelési tervben 
meghatározásra kerül az önértékelési munka célja, elvárt eredményei, a megvalósításhoz 
szükséges feladatok, azok ütemezése és a szükséges emberi és egyéb erőforrások. Az 
intézményvezető kijelöli az önértékelést támogató munkacsoport tagjait, meghatározza, hogy 
melyek az intézményvezető, melyek az önértékelést támogató munkacsoport által végzendő 
feladatok, illetve mely feladatokba milyen feltételek és eljárásrend szerint vonhatók be 
további kollégák. Az önértékelési program tartalmazza az előkészítésre (tervezés, 
tájékoztatás, általános elvárások intézményi értelmezése), a megvalósításra (óralátogatások, 
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interjúk, kérdőíves felmérések szervezésére és lebonyolítására), valamint az önértékelés 
értékelésére, minőségbiztosítására vonatkozó eljárásrendeket, általános szabályokat. 

 

5.1. PEDAGÓGUSÉRTÉKELÉS - ÖTÉVENKÉNT  

- Évente a tantestület ötödének értékelése az alábbi szempontok figyelembe 
vételével:  
∙ minősítésre jelentkezők;  
∙ gyakornokok;  
∙ a keret feltöltése munkaközösségenként arányosan.  

- Minden év június 30-ig a tantestülettel ismertetni kell, a következő tanévre 
vonatkozóan,  az önértékelésben részt vevőket, valamint azok névsorát, akik 
közreműködnek az értékelés során.  

- A pedagógus értékelésében résztvevők:  
∙ A: munkaközösség-vezető illetve a munkaközösség-vezető önértékelése esetén 

az intézményegység vezető helyettes – óralátogatás, dokumentumelemzés 
∙ B: intézményvezető és az intézményegység vezető helyettes - interjúk 
∙ C: önértékelési csoport tagja – kérdőíves felmérések  

- Az értékelést végzők az informatikai felületen rögzített óralátogatás időpontjának 
napjáig készítik el a maguk területén az összegző értékelést.  

- A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga rögzíti az informatikai felületen. 
Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt 
évig megőrzi.  

- Az értékelt pedagógus az informatikai felületen megjelenő időpontig elkészíti a 
saját önértékelését és két évre szóló önfejlesztési tervét. 

5.2. VEZETŐK – A 2. ÉS 4. ÉVBEN  

- Intézményvezető és intézményegység vezetők értékelése ugyanabban az évben a 
munkacsoport két tagjának bevonásával.  
∙ A: önértékelési csoport tagja – interjúk  
∙ B: önértékelési csoport tagja – kérdőívek  

- Az értékelők a tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. napig készítik el az összegző 
értékelést.  

- A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga rögzíti az informatikai felületen. 
Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt 
évig megőrzi.  

- A vezetők a tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. napig elkészítik a saját 
önértékelésüket és a két évre szóló önfejlesztési tervet. 

- Az intézményvezető az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet és összegző 
értékelést legkésőbb a tanévnyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz.  
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5.3. INTÉZMÉNYI – 5 ÉVENKÉNT  

- Az értékelésben az intézményvezető, intézményegység-vezetők/helyettesek, a 
kibővített önértékelési munkacsoport tagjai vesznek részt.  

- Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben a 
tanévnyitó értekezlet.  

- Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. évet követő 
tanévnyitó értekezlet.  

- Az önértékelési program módosítására a fenntartó, a vezető, a munkacsoport 
valamint a tantestület 20%-ának javaslatára kerülhet sor.  

6. A DOKUMENTUMOK TÁROLÁSA  

6.1. AZ ÖNÉRTÉKELÉS, SZAKTANÁCSADÁS, TANFELÜGYELETI ÉS SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉS 

DOKUMENTUMAI: 

- az OH támogató felületén elektronikusan;  
- iktatjuk, és az intézményegység-vezetőnél/helyettesnél tároljuk. 

 
6.2. AZ INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSEK DOKUMENTUMAI: 

- az OH támogató felületén elektronikusan;  
- iktatjuk, és a titkárságon tároljuk. 
 

7. NYILVÁNOSSÁG, HOZZÁFÉRHETŐSÉG  
Az értékelések az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés számára 

hozzáférhető kell legyen.  
Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: 

szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó. Kérés esetén az 
intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az 
eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében).  
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8. MELLÉKLETEK  

1. számú melléklet 
 
 Az önértékelési munkacsoport struktúrája  
 

 

Önértékelési 
csoport 

Vezető 1. tag 

Tervezés 

Irányítás 

Ellenőrzés 

Informatikai 
feladatok 

2. tag 

Intézményi és 
vezetői önértékelés 

Informatikai 
feladatok 

3. tag 

Pedagógus 
önértékelés 
Informatikai 

feladatok 

4. tag 

Pedagógus 
önértékelés 
Informatikai 

feladatok 



8. számú melléklet 

  

 

  
HHEELLYYII  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSII  SSZZAABBÁÁLLYYZZAATT  

 
 
 

 VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS  

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
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A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézményben a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet 8. § (1b), 9. § (2)-(4), 10/G. § (1) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
alapján – figyelemmel a 39/L. § (2) bekezdésére – az 5. melléklet mintaszabályzata 
szövegének alapul vételével a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő alkalmazottak minősítő vizsgájának egyes szabályait a következő helyi 
értékelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg: 
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1. A Szabályzat személyi hatálya   
 
A Szabályzat a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a vele 
munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező 
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki. 
 
 

2. Értelmező rendelkezések  
 
A Szabályzat alkalmazásában:  
 Gyakornok: a hatályos munkajogi szabályok alapján Gyakornok fizetési fokozatba besorolt 

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott.  
 Intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője.  
 Közvetlen felettes: a köznevelési intézmény szervezeti és működési Szabályzata alapján a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri 
leírásában közvetlen felettesként megjelölt beosztást betöltő magasabb vezető.  

 Mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus 
vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott. 

 Minősítő vizsga: a gyakornok által végzett szakmai munka értékelése.   
 

3. A gyakornokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató 
szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó 

szakmai követelményrendszer  
 
3.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként 
legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.  

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó általános 
követelmények:   

3.2.1. A gyakornok ismerje meg: 
– az intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét; 
– az intézmény alapvető jelentőségű szakmai-szervezeti dokumentumait, belső szabályozóit: 
pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv, 
– a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját; 
– a munka-, baleset- és tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat, előírásokat; 
– a gyermekek/tanulók, szülők, pedagógusok jogszabályban meghatározott jogait és 
kötelezettségeit, 
– a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket; 
– az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat, azok kötelező előírásait. 

3.2.2. A gyakornok ismerje a meghatározó, a foglalkoztatási jogviszonyát meghatározó 
munkaviszonyra vonatkozó szabályokat (jogszabályok, kollektív szerződés) és megfelelően lássa 
el munkaköri leírásban foglalt munkaköri kötelezettségeit. A mentor feladata, hogy a munkaköri 



 5  

leírás, továbbá a szervezeti- és működési szabályok értelmezésével segítse a gyakornokot e 
tevékenységében.     

3.3. Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó értékelési szempontok részletes leírását a Szabályzat 
melléklete tartalmazza.  
 

4. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja 
 
4.1. A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, 
valamint – ha a hospitálás nem az intézményben történt – a hospitálásra kijelölt intézmény 
vezetője aláírásával igazolja. 

4.1.1. A meglátogatott foglalkozások idejét és helyét tartalmazó féléves hospitálási tervet a 
gyakornok a mentorral és az intézményvezetővel a hospitálással érintett félév első napját 
megelőző tíz nappal egyezteti. A hospitálási tervben történő esetleges változásra is e határidő 
vonatkozik.   

4.1.2. A hospitálási napló tartalmazza: 
– a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, témáját;  
– a tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus nevét; 
– a tanóra, foglalkozás menetének, didaktikai mozzanatainak leírását; 
– a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait, 
– a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a 
tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását. 

4.1.3. A hospitálási naplót a meglátogatott tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell 
készíteni és azt a mentornak be kell mutatni. 

4.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése:  

4.2.1. A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról. 

4.2.2. Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni: 
– a munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek; 
– a munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka; 
– a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség, kreativitás; 
– a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat; 
– a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet; 
 
4.2.3. Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható:  

 Kiemelkedő (3 pont) 
 Megfelelő (2 pont) 
 Kevéssé megfelelő (1 pont) 
 Nem megfelelő (0 pont) 

4.2.4. A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet:  
 kiválóan alkalmas (80–100%) 
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MELLÉKLET 
az egyes munkakörökben foglalkoztatott gyakornokok érékelési szempontjai  

 
1. Iskolatitkár    

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszere egyes 
elemeinek megnevezése 

Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

1. A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása 
és nyilvántartása. 3 … 

2. Az iskola tanulóiról, pedagógusairól és más dolgozóiról 
vezetett nyilvántartások pontossága, szakszerűsége, 
naprakészsége, precizitása.  

3 … 

3. A beírási napló évfolyamonként és személyenként történő 
vezetésének pontossága, az adatok egyezése a 
törzskönyvekkel, a nyilvántartási adatok vezetése, 
iskolalátogatási igazolások kiadásának gyakorlata. 

3 … 

4. A tanulói és a pedagógus adatok vezetése a KIR-ben, az adatok 
karbantartásának folyamata, a pedagógus és a tanulói 
jogviszony kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

3 … 

5. A bizonyítványok, törzskönyvi kivonatok, diákigazolványok, 
pedagógus igazolványok és más szigorú számadású 
nyomtatványok kezelési folyamata. 

3 … 

6. Az iskolai postai küldemények átvételének, továbbításának 
rendje és pontossága, a bélyegelszámolás nyilvántartása, az 
iktatókönyv és a tárgymutató vezetésének rendje. 

3 … 

7. A hivatalos határozatok, levelek, értesítések elkészítésének 
rendje, határideje, az iratok formátuma. 3 … 

8. Az iskola vezetőinek háttértámogatása 3 … 
9. A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi 

és pedagógiai elemek minősítése. 3 … 

Összesen (pontszám) 27 … 

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett 
eredménye: 

 ….. % 

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye: ………. 
  

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges 
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét 
képezi. 
  
Kelt: …………, ……... év ………………. hó …… napján  

  
………………………………………  

intézményvezető PH. 
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2. Rendszergazda  
 

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszere egyes 
elemeinek megnevezése 

Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

1. A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása 
és nyilvántartása.  3 … 

2. Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges szoftvereket, 
ellenőrzi azok működését, elvégzi a szükséges karbantartási és 
beállítási feladatokat. 

3 … 

3. Szakszerűen működteti az intézmény szervereit, informatikai 
rendszerét, figyelemmel kíséri az egyes perifériák 
rendeltetésszerű használatát, elhárítja az egyszerűbb hibákat, 
működteti a vírusvédelmi rendszert. 

3 … 

4. Kezeli a digitális napló szerverét, feltölti a felhasználói 
adatokat, közreműködik a beiratkozáskor elkészített adatfájlok 
feltöltésében, ellenőrzi a digitális napló működését.  

3 … 

5. Biztosítja a beléptető rendszer működtetését, kiadja a 
chipkártyákat, napi gyakorisággal ellenőrzi a beléptető 
rendszer működését, vezetői kérésre a tanulók és dolgozók 
belépésével és kilépésével kapcsolatos adatokat szolgáltat. 

3 … 

6. Biztosítja a beléptető rendszer, a menzai modul és a digitális 
napló közötti adatcserét, felügyeli a menzai menüválasztás 
rendjét.  

3 … 

7. Segítséget nyújt az iskola vezetőinek a tantestület tagjainak és 
a gazdasági iroda dolgozóinak az aktuális feladataik során 
jelentkező informatikai problémák megoldásában. 

3 … 

8. Rendben tartja saját munkahelyét és a szerverszobát, kezeli és 
karbantartja az iskolai stúdió állományát. 3 … 

9. A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi 
és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat.  3 … 

 
Összesen (pontszám) 

 
27 …. 

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett 
eredménye: 

 ….. % 

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye: ………. 
  

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges 
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét 
képezi.  
  
Kelt: …………, ……... év ………………. hó …… napján  

  
………………………………………  

intézményvezető PH. 
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3. Pedagógiai asszisztens    
 

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszere egyes 
elemeinek megnevezése 

Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

1. A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása 
és nyilvántartása.  3 … 

2. Munkáját közvetlen felettese által meghatározott 
munkabeosztás és szabályok betartásával végzi. 3 … 

3. Szakszerűen látja el a gyermekek/tanulók felügyeletét.   3 … 
4. Gyermekcsoportokat/tanulócsoportokat kísér (kirándulás, 

fogászat, színház stb.), illetve egyes gyermekeket/tanulókat 
orvoshoz visz, gondoskodik a beteg, sérült gyermek/tanuló 
szakszerű ellátásáról, intézményen kívüli programok során 
kíséri a felügyeletére bízott gyermekeket/tanulókat. 

3 … 

5.  A napközi otthon és a tanulószoba foglalkozásain az 
iskolavezetőség utasításának megfelelően részt vesz a 
pedagógusok munkájának segítésében (felügyelet, 
adminisztráció).   

3 … 

6. Részt vesz a foglakozások/tanórák szemléltető anyagának 
előkészítésében.  3 … 

7. Módszereiben alkalmazza a szoktatást, a példamutatást, a 
meggyőzést. 3 … 

8. Felmerülő problémák esetén önálló feladatmegoldása során 
nem lépi túl hatáskörét.  3 … 

9. A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi 
és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat 
minősége. 

3 … 

 
Összesen (pontszám) 

 
27 …. 

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett 
eredménye: 

 ….. % 

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye: ………. 
  

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges 
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét 
képezi.  
  
Kelt: …………, ……... év ………………. hó …… napján  

  
………………………………………  

intézményvezető PH. 
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