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1 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA, CÉLJA 

1.1 Az SZMSZ jogszabályi háttere 

Az SZMSZ kialakítása során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

25.§ (1), (4) , 37.§ (1)-(4) , 43.§ (1), 46.§ (1) 

h..), (9), (11), 48.§ (4) a.), 62.§ (1) m.), 63.§ (1) 

i.), 70.§ (2) b.), 85. § (1), (továbbiakban: Nkt) 

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

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól 

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

követelményeiről 

2016. évi CLV törvény  a statisztikáról 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

4.§ (1)-(6), 52.§, 82.§, 87.§, 163.§, 

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

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 
igazolásáról 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól  6. § (1) a) pontja 

 

1.2  Az SZMSZ célja 

A 2011. évi CXC. törvény 25.§ (1) pontjában rögzítettek szerint a szervezeti és működési 

szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.381627#foot89
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.381624
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117843.376080
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96458.379232
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199213.381632
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.371548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.381907
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29591.292500
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30023.345216
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34341.380654
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110056.156001
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felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális 
és hatékony megvalósítását szabályozza. 

1.3 Az SZMSZ hatálya 

A szervezeti és működési szabályzatban és az egyéb belső szabályzatokban foglaltak 

megismerése és előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. 

Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelezettsége, akik 

kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetve 

igénybe veszik, használják az intézmény létesítményeit. 

 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke. Az intézmény 
szervezeti és működési szabályzata belső jogi norma. 

Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. 

1.3.1 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed 

● az iskolába járó tanulókra, illetve közösségeikre, 

● a tanulók szüleire, illetve törvényes képviselőire, 

● a nevelőtestületre, 

● az intézményvezetőre, az intézményvezetés tagjaira, 

● a nevelő munkát segítőkre, és egyéb munkakörben dolgozókra, 

● az iskolának szolgáltatást nyújtókra, 

● az iskola szolgáltatását igénybe vevőkre. 

1.3.2  Az SZMSZ területi hatálya kiterjed 

● az iskola épületére, illetve az ehhez tartozó intézményi területre, 

● az iskola területén kívül szervezett, az iskolai nevelés és oktatás idejében és 
keretében zajló program, esemény esetében a program, esemény helyszínére,  

● az iskola képviselete szerinti alkalom, külső kapcsolat esetén az alkalom helyszínére. 

1.3.3 Az SZMSZ időbeli hatálya kiterjed 

● a fenntartó által meghatározott nyitvatartási időre, 

● az iskolai nevelés és oktatás idejében és keretében zajló külön programok, 
események időtartamára, illetve az iskola külső képviseleti alkalmai időtartamára. 
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1.4 Az SZMSZ elfogadásának rendje, jóváhagyása, módosítása és felülvizsgálata 

A nevelőtestület által elfogadott  SZMSZ a fenntartó képviselő-testületének jóváhagyásával, az 

általa meghatározott napon lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon 

kívül kerül az előzőleg hatályos SZMSZ. Az SZMSZ módosítására, illetve felülvizsgálatára akkor 

kerül sor, ha azt jogszabály írja elő, illetve amennyiben a dokumentumban hivatkozott 

jogszabályokban, vagy az iskola működési rendjében változás áll be továbbá, ha a szülők, vagy 

a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. 

1.5 Az SZMSZ közzététele, a tájékoztatás szabályai, az SZMSZ nyilvánossága 

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata megtalálható: 

● intézményvezetői/vezetői irodában, 

● iskolai könyvtárban, 

● tanári szobában, 

● honlapon. 

1.6 Tájékoztatás az SZMSZ és a pedagógiai program tekintetében 

Az iskola alapdokumentumai az Oktatási Hivatal és az iskola honlapján megtekinthetőek.  
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2 AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA ÉS FELADATAI  

2.1 A köznevelési intézmény adatai 

 

Megnevezése 

 Hivatalos neve: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Az alapítás időpontja: 1928.02.01 

Feladatellátási helyei 

 Székhelye  2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 

 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi erőforrások minisztere 

 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

 

Fenntartó neve: Monori Tankerületi Központ 

 

Fenntartó székhelye: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28. 

 

Típusa:  általános iskola 

 

OM azonosító:  032516 

 

E-mail cím:  analap.iskola@gmail.com 

 

Web:  www.andrassy-vecses.hu 

 

  

mailto:analap.iskola@gmail.com
http://www.andrassy-vecses.hu/
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Bélyegző leírása és lenyomata: 

 Kör alakú, rajta körben az iskola neve (Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola), címe 

(Vecsés), a pecsét közepén a Magyar Köztársaság címere látható. 

 

Téglalap alakú, rajta az iskola neve, címe (2220, Vecsés, Erzsébet tér 1.), telefonszámai 

(29- 350-408, 29-352-136), OM azonosítója (032516) látható 

A bélyegzők használatának módja és az arra jogosultak köre 

A bélyegzők használatára az Intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, az 

iskolatitkárok és a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben az osztályfőnökök és 

az osztályozó- és javítóvizsga elnökei jogosultak.  

2.2 Felvételi körzet 

Achim András utca  

Ádám utca  

Ady Endre utca  

Ady köz  

Akácfa utca  

András utca  

Angyal utca  

Apaffy utca  

Arany János utca  

Aulich Lajos utca  

Bánya utca  

Barcsai utca  

Báthori utca  

Bercsényi utca  

Béres tanya  

Bethlen Gábor utca  

Bocskai utca  

Bokor utca  

Budai Nagy Antal utca  

Csalán köz  

Csillag utca  

Deák Ferenc utca  

Dessewffy Arisztid utca  

Diófa utca  

Dobó Katalin utca  

Dózsa György út páros oldal  

Ecseri utca  

Erdő utca  

Erzsébet tér  

Éva utca  

Ferenc utca  

Fő út 131-ig a páratlan oldal, 
130-ig a páros oldal  

Gólyahír köz  

Gróf Leiningen Károly utca  

Gróf Vécsey Károly utca  

Gyár utca  

Hársfa utca  

Hold utca  

Ibolya utca  

Iskola utca  

István utca  

Jókai Mór utca  

József utca  

Juhállás tanya  

Kakucsi utca  

Kálmán utca  

Kender köz  

Kereszt utca  

Kinizsi utca  

Kis köz  

Kiss Ernő utca  

Knézich Károly utca  

Középhalom dűlő  

Külső Gyáli út  

Lahner György utca  

Lanyi utca  

Lázár Vilmos utca  

Liliom utca  

Lórántffy utca  

Major utca  

Malom utca  

Mihály utca  

Nádas köz  

Nagysándor József utca  

Nándor utca  

Nap utca  

Nefelejcs utca  
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Nőszirom köz  

Nyárfa utca Patak köz  

Pöltenberg Ernő utca  

Róder Imre utca  

Rudolf köz  

Sándor tanya  

Sás köz  

Schweidel József utca  

Sétáló utca  

Sorompó utca  

Szép utca  

Sziget köz  

Sziget utca  

Szív utca  

Tamás utca  

Telepi út 1-28-ig páros és 
páratlan oldal  

Telepi út 30-60-ig páros és 
páratlan oldal  

Temető utca  

Teréz utca  

Toldy Ferenc utca  

Tompa utca  

Tó utca  

Tölgyfa utca  

Török Ignác utca  

Tündér utca  

Új Ecseri út  

Üllői utca  

Vágóhíd utca  

Varga tanya  

Város utca  

Vásártér utca  

Vaspálya utca  

Vasvári Pál utca  

Vértanúk tere  

Virág utca  

Wesselényi utca  

Zöldfa utca  

Zrínyi utca  

Zsák utca 

¶
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2.3 Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az 

alábbi tartalmú szakmai alapdokumentum került kiadásra: 

2.3.1 Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata 

▪ általános iskolai nevelés-oktatás 

● nappali rendszerű iskolai oktatás 

● alsó tagozat, felső tagozat 

● 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

● a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása 

(beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) 

▪ egyéb foglalkozások: 

o napközi 

o tanulószoba 

2.3.2 A feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 570 fő 

2.3.3 A feladatellátás érdekében működtetett könyvtár 

2.3.3.1 Az iskolai könyvtár feladatai 

Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a 
könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét 
koordináló szervezeti egység. 

Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e szabályozza működésének és igénybevételének 
szabályait.  

 Az iskolai, kollégiumi könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum 
vehető fel. 

Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kell kezelni és gyűjteni, ennek sajátos rendje 
a tankönyvtári szabályzatban kerül rögzítésre. 

Az iskolai, kollégiumi könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai, kollégiumi könyvtárral, a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és 
együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral. 

 

A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi. 
Az iskolai könyvtár gyűjteményét a helyi pedagógiai programnak megfelelően, a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni. 
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A köznevelési intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell 
venni.  

A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. 
A könyvtár használatát szabályozó SZMSZ könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó 

rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni akként, hogy azt ki kell függeszteni a könyvtár helyiségben. 
 

2.3.3.1.1 Az iskolai könyvtár alapfeladata 

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. 

2.3.3.1.2 Az iskolai könyvtár kiegészítő feladata 

a.) az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti 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, 
g.) muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása. 
h.) közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

2.3.4 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat 
joga 

Természetben i helye: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 

Helyrajzi száma 4797 és 4798 

Hasznos alapterülete: 1840 nm 

Intézmény jogköre: ingyenes használati joga 

Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

2.3.5 Vállalkozási tevékenység folytatásáról szóló rendelkezés:  

Jogi személyiségű közintézmény. Az intézmény nem folytathat vállalkozási 

tevékenységet. 
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3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  

A szervezeti egységek és vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy 

az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek 

megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés a racionális és gazdaságos 

működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével 

alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

3.1 Az iskola intézményvezetősége 

Az iskola intézményvezetőségét az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 

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

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

nemzeti köznevelési törvény jogszabályaiban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

Az intézményvezető munkáját az intézményvezető-helyettesek segítik. A vezető 

intézményvezető-helyettesi megbízást – a nevelőtestületi véleményezési jogkör 

megtartásával az intézményvezető adja a határozott időre kinevezett közalkalmazottnak. Az 

intézményvezető-helyettesek megbízásakor az érvényben lévő jogszabályok a mérvadók. A 

nevelőtestület az intézményvezető-helyettes személyéről titkos szavazással nyilvánít 

véleményt. Intézményünkben két intézményvezető-helyettes segíti az intézményvezető 

munkáját. 

Az intézmény vezetősége az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező javaslattevő 

testületeként – az intézményvezető által megállapított munkaprogram alapján – tanácskozik. 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, 

véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az 

intézményvezető saját jogköréből ezt szükségesnek látja. A vezetőségi tagok a vezetői 

értekezleten beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő 

teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. 

3.1.1 Az intézmény vezetője 

3.1.1.1 A vezető megbízásának személyi feltételei 

Az intézmény vezetője csak a Nemzeti Köznevelési törvény által előírt feltételeknek megfelelő 

személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. 

A vezetői megbízás legfontosabb követelménye: az intézmény típusnak megfelelő felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség, a pedagógus munkakörben való határozatlan idejű 

alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézmény vezetőjének megbízása az 

oktatási miniszter döntése alapján határozott időre, 5 évre pályázati eljárás, útján történik. A 

pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a fenntartó látja el. Az intézményvezetőt az oktatási 

miniszter bízza meg feladatainak ellátásával. 
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3.1.1.2 Az intézményvezető jogköre, felelőssége 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Nemzeti Köznevelési törvény, valamint 
a fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai: 

A köznevelési intézmény vezetője 

● felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, 

● gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

● dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

● jogszabály, kollektív szerződés közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

● felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

● jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

● képviseli az intézményt. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel: 

● a pedagógiai munkáért, 

● a nevelőtestület vezetéséért, 

● a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

● a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

● a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

● a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

● a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

● a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői 
szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

● a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

● a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

3.1.1.3 Az intézményvezető kiadmányozással 
kapcsolatos feladatai 

a) a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása 
-fegyelmi büntetés kiszabása kivételével- az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések iratait kezeli; 
b) a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben 
helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére 
irányulómunkáltatói intézkedést hoz; 
c) az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi 
személyiségéhezkapcsolódó kötelezettségvállalások; 
d) az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntések, tájékoztatók,megkeresések, 
egyéb levelek; 
f) a közbenső intézkedések; 
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g) a rendszeres statisztikai jelentések, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratok, 
a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatások 
 
 

3.1.1.4 .Az intézményvezető feladat- és hatásköréből 
leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri 
leírás-minták 

Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat és hatásköre  

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársai: - az intézményvezető helyettes (ek), - az iskolatitkár. 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.  

Az intézményvezető helyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az 

intézményvezető bízza meg. Intézményvezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan 

időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozatlan 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 az intézményvezető távolléte vagy egyéb 

akadályoztatása esetén átveszik annak munkáját, melynek során – az intézményvezetőjével 

egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő intézményvezető 

hatáskörébe tartozik. Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és 

felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. 

A munkaköri leírás mintákat a dokumentum 3.sz. melléklet tartalmazza.  
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3.1.2 Az intézményvezető-helyettesek 

3.1.2.1 A intézményvezető-helyettesi megbízás 
szakmai feltételei 

● a törvényben meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

● legalább 1 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat. 

3.1.2.2 Intézményvezető-helyettesek kiemelt feladatai 

● részt vesz a hetenkénti vezetői értekezleten, 

● támogatja az intézményvezető döntéseit és a végrehajtást elősegíti, 

● tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi a pedagógusok munkáját az 
intézményvezetői utasítás alapján, 

● egy tanévre ellenőrzési tervet készít, amely az intézményi munkaterv része, 

● ismeri az intézmény gazdálkodását és költségvetését, 

● ellenőrzi a tanmeneteket és munkaterveket, 

● szoros munkakapcsolatot tart a munkaközösség-vezetőkkel, 

● rendszeresen látogatja a tanítási órákat, 

● havonta ellenőrzi az osztálynaplók vezetését, 

● segíti a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

● módszertani segítséget ad a munkaközösségeknek, 

● megszervezi és ellenőrzi az iskolai ügyeletet, 

● elszámolja az intézményvezető-helyettesített órákat, 

● ellenőrzi a házirend szabályainak betartását, az iskola rendjét, tisztaságát, 

● javaslataival segíti a tantestületi értekezletek munkáját, 

● ellenőrzi a tanulói nyilvántartásokat és az anyakönyveket, 

● szakszerűen irányítja, ellenőrzi az osztályozó és javítóvizsgákat, 

● az intézményvezetővel történt megbeszélés után elkészíti a jelentéseket és a statisztikai 

adatszolgáltatásokat. 

Az intézményvezető-helyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkájukat munkaköri 

leírásuk (lásd a mellékletben), valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján 

végzik. 

3.1.3 A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a 
vezetők közötti feladatmegosztás 

3.1.3.1 A vezetők kapcsolattartási rendje 

Az intézmény vezetője, az intézményvezető-helyettesek és az iskolatitkár kapcsolattartása 

folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A 

vezetőség a munkatervben rögzített időközönként vezetői értekezleteket tart. Rendkívüli 
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vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. Az 

iskolavezetőségi megbeszéléseket az intézményvezető készíti elő és vezeti. A vezetőségi tagok a 

vezetői értekezleten beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő 

teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A 

megbeszélésekről írásos emlékeztető készülhet. Az iskola vezetőségének tagjai a belső 

ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. 

Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a szülői 

munkaközösség választmányával, a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, 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 iskolavezetőség tagjai: intézményvezető, intézményvezető helyettesek, munkaközösség-

vezetők, szakszervezeti vezető, diákönkormányzat vezető. Az ülések összehívása az 

intézményvezető feladata. 

3.1.3.2 Az intézményvezető-helyettesítés rendje 

Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az 

alábbi intézményvezető-helyettesítési rend szerint intézményvezető-helyettesítjük: 

I. Intézményvezető-helyettes I. 

II. Intézményvezető-helyettes II. 

III. Felsős munkaközösség-vezető 

IV. Alsós munkaközösség-vezető 

V. Osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

VI. Napközis munkaközösség-vezető 

VII. Egyedi alkalomra megbízott nevelőtestületi tag 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos 

intézkedésben ad felhatalmazást. Egyéb esetben az intézményvezető-helyettesítés általános 

jellegű. Az intézményvezető intézményvezető-helyettesítése esetén az intézményvezető- 

helyettes, ha lehetséges naponta, de legkésőbb az intézményvezető-helyettesítés végén szóban 

tájékoztatja az intézményvezetőt az iskolában történtekről, és intézkedéseiről.  

3.2 Az iskola dolgozói 

Az iskola pedagógiai dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése 

alapján megállapított munkakörökre és létszámban az iskola fenntartója alkalmazza. Az iskola 

technikai dolgozóit is a Monori Tankerületi Központ alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat 

munkaköri leírásaik alapján végzik. (lásd a mellékletben) 
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3.3 Az iskola szervezeti egységei 

Az iskola szervezeti egységei: alsó tagozat, felső tagozat, napköziotthon 
A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll: 

• alsó tagozat   intézményvezető-helyettes I. 

• felső tagozat  intézményvezető-helyettes II. 

• napközi                intézményvezető-helyettes I. 

Az intézmény szervezeti felépítésének ábrája az 1. sz. mellékletben került bemutatásra.
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4 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

4.1 A tanév helyi rendje 

4.1.1 A tanév rendjének meghatározása 

A tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 15-ig tart. A 

tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, 

programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervében az érintett közösségek 

véleményének figyelembe vételével. 

4.1.2 A tanév rendje és annak közzététele 

A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket és időpontokat: 

● a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, 

● az intézményi rendezvények és ünnepségek módjait és időpontját, 

● a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 

● a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, nyári) időpontját – a miniszteri rendelet keretein belül, 

● a bemutató órák és foglalkozások rendjét, 

● a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét, 

● a hulladékgyűjtések időpontjait, 

● a szaktárgyi és sport versenyek időpontjait, 

● a szülői értekezletek tervezett időpontjait, 

● az össztanári fogadóórák időpontjait stb. 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a tűzvédelmi és 

balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, az 

első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A munkarendben esetlegesen bekövetkező 

változásokat, időpont módosításokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

4.2 Az intézmény nyitva tartása 

Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 715 – órától az iskolában működő 
zeneiskolai tanszakok tanítási idejének végéig – kb. 18 óráig – tart nyitva. 

Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 745 órától 1630 óráig tart, valamint igény 
szerint 17 óráig felügyeletet biztosít tanulói számára 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt – eseti 

kérelmek alapján. Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak 

az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt 

egyébként zárva kell tartani. 
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Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, melyet az intézmény 

bejáratához ki kell függeszteni. 

4.3 Hivatalos ügyek intézése 

 Ügyintézés az iskolában 

● Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése a gazdasági - iskolatitkári irodában 
történik. 

● A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint 
tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről a hirdetőtáblán, a bejárati ajtón 
elhelyezett írásos tájékoztatón keresztül szerezhetnek tudomást. 

● A tanulók tanulmányi munkájával, magatartásával kapcsolatos ügyintézése 
fogadóórán, szülői értekezleten és előre egyeztetett időpontban történik. 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének rendje 

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – 
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

- a meglévő szakértői bizottság véleményét. 
 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint 

az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. 

 

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatainak átlaga 3,5 alatt 

van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató 

a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam 

osztályfőnökeinek véleményét. 
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7. Türelmi időt biztosítunk a tanulónak a felzárkózásban és egyéni segítségnyújtással, 

amennyiben az átvételt kérő tanuló más tematikájú, más tantervvel dolgozó iskolából 

érkezik. 
 

8. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.  Ha az általános iskola a 

felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni 

tud, úgy az Nkt.51.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a további felvételi kérelmek 

teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, 

tanulókat. A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak 

szerint kell dönteni. 

 

9. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között 

sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend 

tartalmazza. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A 

sorsolást az intézményvezető által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson 

résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni.   
 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján– 

nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból – szükség szerint egyéni 

segítségnyújtással- két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye 

újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző 

évfolyamra beiratkozni. 

 

A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás 

lebonyolításának szabályai 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk 

minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott 

kötelező beiskolázási körzetben lakik. 

2. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud, 

először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi fel. A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek 

a lakóhelye iskolánk településén, található. 
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Diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézése 

● Elektronikus úton történik a diákigazolvány igénylése, az adatlap leadásával, 
lakcímkártya bemutatásával. Az Oktatási Hivatal az intézménybe postázza ki a 
legyártott igazolványokat, ahol a tanuló átveheti azt. 

● Az elkészült diákigazolvány a kiállítás dátumától számítva 8 évig érvényes, valamint 
érvénytelenné válik, ha  

o a tanuló személyes illetve lakcím adataiban változás történik, 
o az megrongálódik,  
o a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik (másik intézménybe beiratkozás, 

általános iskolai tanulmányok befejezése). 

Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése 

Az iskolával tanulói jogviszonyt fenntartó tanulók, illetve a gondviselőik felelőssége az 
iskolának minden adatváltozást bejelenteni a KRÉTA rendszer felületén. Ezen felül az 
intézmények legalább évente egyszer az adatokat egyeztetik a tanulókkal és 
gondviselőikkel. 

A személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentését a gondviselő vagy a tanuló 
kezdeményezi. 

A 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamat 
határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy 
onnan pdf-formátumban tölthető le. 

4.4 Az intézményi felügyelet rendszabályai 

Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti 

kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy 

foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási 

idő előtt a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják 

el. 

Az intézmény félévente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti 

rend beosztásáért a feladattal megbízott intézményvezető-helyettes a felelős. Az ügyeletre 

beosztott, vagy az ügyeletes intézményvezető-helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az 

ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Az iskolában ügyeletes 

nevelők felügyelnek az alábbi épületrészekben: 

● régi épület folyosó    1 fő 715-től 

● új épület földszint   1 fő 715-től, 1 fő az első szünettől 

● emeleti folyosó   1 fő 715-től 

● tetőtéri folyosó    1 fő 715-től 

● kis udvar     1 fő első szünettől 

● nagy udvar    2 fő első szünettől 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761286
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Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás (foglalkozás) előtti és utáni alábbi időszakokra: 

• tanítási időszak alatti ügyelet    715 órától – 1350 óráig tart 

• ebédlő ügyelet      1130 órától -1400 óráig tart 

• napközi foglalkozás alatti ügyelet   1245 órától 1700 óráig tart 

• tanulószobai foglalkozás alatti ügyelet  1300 órától 1600 óráig tart 

Ettől eltérő időpontban a felügyeletet biztosító személyt az intézményvezető bízza meg. 

A tanítás nélküli munkanapokon a szülői igényeknek megfelelően szervezi iskolánk az 

ügyeletet. 
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4.5 Az intézmény munkarendje 

4.5.1 A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok 

folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében szorgalmi időben a vezetők nevelési-oktatási 

intézményben való benntartózkodásának rendjét a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. 

4.5.2 A közalkalmazottak munkarendje 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a nem pedagógus közalkalmazottak 

munkarendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg. A 

közalkalmazottak munkaköri leírásait az intézményvezető-helyettesek készítik el, és az 

intézményvezető hagyja jóvá. Minden közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be 

kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést 

az intézmény megbízott munkatársa tartja. Az intézményvezető-helyettesek tesznek javaslatot 

– a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, változtatására. 

4.5.3 A pedagógusok munkarendje 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által 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 intézményvezető-

helyettesítést lát el. Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok 

elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

A tanórák (foglalkozások) elcserélését a vezető engedélyezi. A pedagógus köteles 

munkakezdés előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó 

pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell az 

intézményvezetőnek, hogy feladatainak ellátásáról intézményvezető-helyettesítéssel 

gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a 

pedagógust hiányzása esetén – lehetőség szerint – szakszerűen kell helyettesíteni. 

A hiányzó nevelőnek a szakszerű intézményvezető-helyettesítés érdekében rendelkezésre kell 

bocsátani a tanmenetet, vagy a tananyag megnevezését, esetleg óravázlatot. Ezért a 

tanmenete egy példányát a tanári szobában kell tartani. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb 

az adott napon az első tanítási óra megkezdése előtt fél órával jelezni kell az intézmény 

valamelyik vezetőjének. 
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A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – tanítási (foglalkozási) órák 

megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja, - a 

intézményvezető-helyettesek és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak 

meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, 

rátermettségét és szakmai felkészültségét. 

A pedagógus köteles megjelenni az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken, 

értekezleteken. A pedagógusok képviselik az iskolát (tanulókkal) a városi rendezvényeken, 

ünnepélyeken. 

A pedagógus az intézményben is tanított tanulókat magántanítványként, külön 
ellenszolgáltatásért nem taníthatja. 

Munkaidő nyilvántartás: A pedagógus kollégák a KRÉTA rendszerén belül rögzítik, a nem 
pedagógus dolgozók munkaidő nyilvántartást vezetnek 

4.5.3.1  A pedagógusok kötelező óraszámban 
ellátott feladatai 

A pedagógusok kötelező óraszámban ellátott feladatai a következők: 

● a tanítási órák megtartása, 

● a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

● osztályfőnöki feladatok ellátása, 

● iskolai sportköri foglalkozások, 

● énekkar, szakkörök vezetése, 

● differenciált képességfejlesztő pedagógiai ellátás
 (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, előkészítők stb.), 

● könyvtárosi feladatok 
● KAP belső munkamegbeszélések. 

 

4.5.3.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok 

A munkaidő többi részében ellátott feladatok a következők: 

● a tanítási órákra való felkészülés, 

● a tanulók dolgozatainak javítása, 

● a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

● a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és az 
intézményvezető helyettesített órák vezetése, 

● osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

● kísérletek összeállítása, 

● dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

● a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

● tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

● felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
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● iskolai kulturális- és sportprogramok szervezése, 

● a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-
vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

● szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

● részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

● részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

● a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

● tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

● iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

● részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

● tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai 
jellegű munkavégzés, 

● részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, iskolai 
dokumentumok elkészítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

● szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

● osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

4.5.4 A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak (iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, 

iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, hitoktatók) és a technikai 

személyzet munkarendjét, a távollevők intézményvezető-helyettesítési rendjét az 

intézményvezető határozza meg. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi 

munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak 

zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell 

munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell az intézményvezető 

intézményvezető-helyetteseket, vagy az intézményvezetőt. 

4.5.5 A tanulók munkarendje 

A tanulók munkarendjét, hiányzásainak igazolását, kedvezményeit, késések kezelésének 

rendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Házirend határozza meg. A Házirend 

szabályait az intézményvezető terjeszti elő. A nevelőtestület fogadja el, egyetértési joga van a 

diákönkormányzatnak és a szülői szervezetnek. 

A Házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény 

valamennyi tanulójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 

Az évközi vizsgák rendjét a Pedagógiai Program tartalmazza. 

A tanulói szociális juttatások eloszlását és az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök 

felhasználását a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

4.5.5.1 A tanítási órák rendje 
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Az oktatás és a nevelés az óraterveknek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban 

levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

A napi tanítási idő 

(a kötelező órarend szerinti 
tanítási órák időtartama) 

800 órától – 1435 óráig 

A napközi otthon (ügyelet) 1130 órától – 1600 – 1700
 

A tanulószobai foglalkozások 1200 órától- 1600 óráig (17 ig ügyelettel) 

 

Indokolt esetben az intézményvezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8:00 órakor kezdődik, 
kötelezően nulladik óra nem tartható. 
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására intézményvezetői engedély nélkül csak a 
tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat 
engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az 
intézményvezető és a intézményvezető-helyettesek tehetnek. A tanítási órák tanulókra 
vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 

4.5.5.1.1 Csengetési rend 
 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 900 945 

3. 1000 1045 

4. 1100 1145 

5. 1200 1245 

6. 1255 1340 

7. 1350 1435 

•  

4.5.5.2 A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 

4.5.5.2.1 Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók 
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közössége, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az 

iskola intézményvezetőjénél. 

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 15-ig hirdeti meg, és a tanulók 

érdeklődésüknek megfelelően szeptember 30-ig választhatnak. A foglalkozásokra írásban kell 

jelentkezni a szülők aláírásával. 

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. 

A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető-helyettesek rögzítik 

az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt. 

 

 

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

rendszeres foglalkozások működnek: 

 

● Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozások 

● Komplex Alapprogram – „Te órád” 

● napközi otthon, 

● tanulószoba, 

● szakkörök, 

● énekkar, 

● iskolai sportköri foglalkozások, 

● tömegsport foglalkozások, 

● felzárkóztató foglalkozások, 

● egyéni foglalkozások, 

● tehetséggondozó foglalkozások, 

● továbbtanulásra előkészítő foglalkozások. 

 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen szövegesen és 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket 

adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladataikról. 

A komplex alapprogram keretében tartott DFHT-val támogatott órákon, komplex órákon, 

ráhangolódáson, alprogrami foglalkozásokon, „Te órádon” csak szóbeli vagy írásbeli szöveges 

értékelés. fejlesztő értékelés alkalmazható.  

 

Alprogrami foglalkozások: 
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Az alprogramok a délutáni, komplex, képesség- és készségfejlesztő tartalommal megtöltött 

foglalkozásaikat döntően nem egy adott tantárgy köré szervezik. Az adott alprogram, 

specialitásának figyelembevételével támaszkodik, épít a DFHT-stratégiára, annak elemeire, 

technikáira, módszereire, előtérbe helyezve a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói 

csoport fejlesztését, különös tekintettel a kooperatív és a kollaboratív technikák, módszerek 

alkalmazására. A foglalkozásokon a tanítási-tanulási stratégia nemcsak a tudásépítésben, hanem a 

személyiségfejlesztésben, tehetséggondozásban is szerepet játszik Minden tanórán kívül 

szervezett alprogram hetente legalább egyszer 45 percben minden évfolyamon megjelenik. Az 

alprogramokat az erre pedagógus továbbképzés keretében felkészített pedagógusok végzik. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az iskolaépület-vezetők és az általános igazgatóhelyettes 

rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozások az elektronikus 

naplóban kerülnek dokumentálásra. 

 

 

Te órád: 

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez igazított, 

szintén délután szervezett foglalkozások. A diákok által szabadon választható, a tanuló 

érdeklődéséhez, az és az iskola lehetőségeihez igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető óra, játék, 

egyéni differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár kiscsoportos, 

akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör szerint stb. szervezett foglalkozások. 

 

4.5.5.2.1.1 A napközis és tanulószobai foglalkozások rendje 

Az iskola – a szülői igények alapján – megszervezi a napközis és a tanulószobai foglalkozásokat. 

A napközis és a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők 

igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatoknak. 

A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 
beiratkozáskor szándéknyilatkozatot kell tenni. 

A szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. Tanulószobai 

foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. A tanulószobai felvétel tanév közben is 

lehetséges. 

Napközis csoportokat az alsó tagozatosok részére (1 - 4. osztály) szervezünk. 

1245 – 1600 óráig naponta csoportokban történik a foglalkoztatás a foglalkozási terv és 
időbeosztás szerint.  
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1600 – 17 óráig összevont csoportban gyermekfelügyeletet biztosítunk. 

Napközi otthonba, illetve tanulószobába minden jelentkező tanulót fel kell venni. 

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja alsó tagozaton a tanulók napközi otthoni 

ellátását, felső tagozaton a diákok tanulószobai ellátását. A jelentkezést jelezni kell az 

osztályfőnöknek írásban az iskola hivatalos tájékoztató füzetében. 

A napköziben és tanulószobában való részvételre a pedagógusok 
is javaslatot tehetnek.  

A napközis foglalkozások ideje alatt történik: 

● az iskolai felkészítés, 

● a gyermekek napközbeni ellátása. 

A napközis foglalkozás során az iskolai felkészítés időtartamát meghaladó időtartamot, 

szabadidőt hasznosan töltik el a tanulók, a szülők javaslatainak figyelembevételével. 

A napközis és tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak a szülők személyes, vagy írásbeli 
kérelme alapján történhet a napközis vagy tanulószobai nevelő engedélyével. 

4.5.5.2.1.2 Szakkörök 

A különböző szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően indítja az iskola. A szakköröket 

vezető pedagógusokat az intézményvezető bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott 

tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A 

szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló 

szorgalom és szaktárgyi osztályozásában. A szakkörök működésének feltételeit az iskola 

költségvetése biztosítja. Az adott tanévben meghirdetett szakköröket a tantárgyfelosztás, 

illetve az éves munkaterv tartalmazza. 

Énekkar 

Az intézményben sajátos önképzőkörként énekkar működik a tantárgyfelosztásban 

meghatározott időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei 

képességeinek, személyiségének igényes fejlesztés és színpadképes közösségi produkciók 

létrehozása. Vezetője az intézményvezető által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar 

biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját. 

Sportkörök 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, mozgás és a sport 

megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő 

tanárok. 

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági foglalkozásokon és versenyeken 

való részvételre. 
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A délutáni az Iskolai sportkör és a tömegsport keretében kell sportfoglalkozásokat 

megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 

Az Iskolai sportkör működéséhez a feltételeket az iskola biztosítja. Munkáját az iskola 

intézményvezetője által megbízott testnevelő tanár segíti, aki végzett munkáról az iskolai 

munkatervben rögzített időpontban beszámol. Az Iskolai sportkör foglalkozásait tanévenként 

a tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban 

felnőtt vezető irányításával kell megszervezni. 

A délutáni tömegsport foglalkozások feltételeit az iskola biztosítja. A tömegsport foglalkozások 

pontos idejét, a foglalkozásokat vezető pedagógus nevét a tantárgyfelosztásban kell 

meghatározni. 

Egyéb szakkörök:  

● Újságíró,  

● Technika  

● Angol  

● Matematika 

4.5.5.2.2 Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 

Versenyek és bajnokságok 

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való 

részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézményi, a települési, és az országos meghirdetett versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai 

munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításáért. A szervezést a 

intézményvezető-helyettes irányítja. 

Közösségfejlesztő osztálykirándulások 

Az intézmény a diákok részére osztálykirándulásokat szervez, melyeknek célja a pedagógiai 

program célkitűzéseivel összhangban hazánk tájainak és kulturális örökségének 

megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése. 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente egy alkalommal meghatározott időpontban az osztályaik számára 

tanulmányi kirándulást szervezhet. Rögzíteni kell a programon résztvevők névsorát, a 

kirándulás tervezett helyét és idejét, stb. az erre rendszeresített táborozási/osztálykirándulási 

adatlapon. 

Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás szervezési 

kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható költségeiről a szülőket az 

ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a kirándulás költségeinek 

vállalásáról. Az osztálykirándulás abban az esetben valósítható meg, ha az osztály tanulóinak 

legalább fele a költségeket vállalja és részt kíván rajta venni. A kirándulások az iskola 
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munkaterve alapján tanévenként 2 tanítási nap felhasználásával vagy tanítás nélküli 

munkanapon, vagy tanítási szünetben szervezhetők. 

A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan 

lebonyolításához szükséges, osztályonként 2 főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz 

szükséges felszerelésről is. 

Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az intézményvezető előzetes engedélyével a tanulók 

számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

Kulturális intézmények látogatása 

Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn 

kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási 

időben történő látogatásra az intézményvezető engedélye szükséges. 

Egyéb rendezvények 

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, szakkörök, stb.) egyéb rendezvényeket is 

szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához kérvényt kell benyújtani az 

intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve 

amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. Minden egyéb esetben csak 

bejelentési kötelezettsége van a szervezőnek. 

4.5.5.3  A tanuló által az oktatás keretében 
előállított dolgok 

Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet 

a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 

összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban 

meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának. 

Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskola írásbeli 

megállapodást köthet. 

 

4.5.6 A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 

tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen 

előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

4.5.6.1 A pedagógiai munka belső ellenőrzésével 
szemben támasztott követelmények 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények az alábbiak: 
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● fogja át a pedagógiai munka egészét, 

● segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

● a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért 
eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

● támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát 
ellátását, 

● a szülői közösség és a tanulóközösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel 
segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer 
megtalálását, 

● biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

● hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 

tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű 

meghatározásával – tantestületi értekezleteken összegezni és értékelni kell. 

A karbantartók, a kisegítő és konyhai dolgozók munkáját az intézményvezető ellenőrzi és 
hangolja össze. 

4.5.6.2 A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső 
ellenőrzésének feladatai 

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai az alábbiak: 

● 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. 

4.5.6.3 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére 
jogosult dolgozók 

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók az alábbiak: 

● intézményvezető, 

● intézményvezető-helyettes, 

● munkaközösség-vezetők 

● külső szakértők az intézményvezető vagy helyettesei felkérésére. 

Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösség-vezetők. A 

szakmai munkaközösség-vezetők a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon 

jogosultak ellenőrizni. A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó 

ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. Az 

intézményvezető az intézményben folyó valamennyi munkát ellenőrizheti. Közvetlenül 

ellenőrzi az intézményvezetői-helyettesek munkáját (egyik eszköze a beszámoltatás). A 

nevelőtestület tagjainál végzendő ellenőrzésnél külön figyelmet kell fordítani a pályakezdők és 

az új dolgozók ellenőrzésére. Az intézményvezető-helyettesek ellenőrzési tevékenységüket a 

vezetői munkamegosztásból következő saját területükön végzik. A munkaközösség-vezetőkaz 

ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggő területeken 

látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az iskolavezetést. 

4.5.6.4 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-
oktató munka belső ellenőrzése során 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során az alábbiak: 

● a pedagógusok munkafegyelme, 

● a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

● a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

● a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

● a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

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

magatartása a tanítási órán, 
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (A tanítási 

órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata 
alapján az iskola vezetősége határozza meg.) 

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

4.5.6.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének 
formái, teljesítmény értékelésének rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

● szóbeli beszámoltatás, 

● írásbeli beszámoltatás, 

● írásos dokumentumok vizsgálata, 

● értekezlet, 

● óralátogatás, 

● foglalkozás látogatása, 
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● speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok, 

● tanulói munkák vizsgálata. 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készít. 

4.5.7 Az önértékelés rendje 

Az öntértékelés három szinten történik: 

● pedagógus- minden második évben 

● vezetők- a vezetői ciklus 2. és 4. évében 

● intézményi- folyamatosan. 
Az önértékelés összegző okmányait irattárazzuk; a pedagógusokra vonatkozó személyi 

anyagba kerülnek. 

4.5.7.1 Az intézményi önértékelés 

Intézményünk az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az emberi erőforrások minisztere által 

jóváhagyott „Önértékelési Kézikönyv Általános Iskolák számára” nevű intézmény önértékelési 

standard alapján tesz eleget az előírt 5 évre szóló - átfogó – intézményi önértékelési 

programkészítési kötelezettségének és a tanfelügyeleti ellenőrzésnek. A tanfelügyelet 

lebonyolítását az Oktatási Hivatal honlapján található Tanfelügyeleti kézikönyvek 

tartalmazzák. 

A program elkészítésekor figyelembe vételre kerültek a köznevelés területére vonatkozó 

jogszabályok, különösen: 

▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
▪ 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 
▪ 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 
 

Az önértékelési folyamatot Belső Ellenőrzési Csoport irányítja, melynek vezetőjét az 

intézményvezető bízza meg. A csoport létszáma 6 fő, de a csoport munkájában több 

pedagógus is részt vesz, az Éves önértékelési terv alapján. 

Az intézményi önértékelés folyamatát, feladatait, felelőseit az öt évre szóló Intézményi 

önértékelési program, valamint az Éves önértékelési terv határozza meg. 

4.5.7.2 Vezetői önértékelés 

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 

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

munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A nevelési-oktatási 

intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának 
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második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján 

értékeli. (vezetői önértékelés) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető 

munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe 

veszi. 
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4.5.8 Törvényességi és hatósági ellenőrzés (a pedagógiai munka külső 
ellenőrzése)  

A köznevelési feladatokat ellátó hatóságot, valamint az általa végzett hatósági ellenőrzés 

ellenőrzési tárgyköreit a Kormány rendeletben határozza meg. 

  

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

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 38/A. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés szerint a 

köznevelési hatósági ellenőrzés lefolytatására köznevelési feladatokat ellátó hatóságként a 

fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási 

hivatala, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. 

Kerületi Hivatala rendelkezik hatáskörrel. 
 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet - az Oktatási Hivatalról: 

Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi 

ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti 

járási (fővárosi kerületi) hivatala által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja 

el, illetve gyakorolja a felügyeleti szerv részére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvényben meghatározott jogosítványokat. 

9. § d) ellátja a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági 

ellenőrzések során a szakmai irányítással kapcsolatos feladatokat. 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: 

59/A.  A pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a miniszter által elrendelt szakmai ellenőrzés és a fenntartó 

által indított törvényességi ellenőrzés szabályai 

4.5.9 Az Intézményvezetői program elfogadása és megvalósítása, valamint az 
intézményvezető kinevezése  

Nkt. 67. § (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program 

közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a 

helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

Nkt. 67. § (7)   Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános 

pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a 

fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető 

harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§-a szabályozza azt is, hogy a nevelőtestület egyetértését 

milyen szabályok alapján kell beszerezni, ezek az alábbiak: 
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326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. § (3) Az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti 

nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a 

nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. 

22. § (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés 

nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a 

nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására. 
 

Nkt. 68. § (1) A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú köznevelési 

intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. 

4.5.10 Az iskolai tankönyvellátás rendje 

A tankönyvellátás célja / feladata:  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős. A 

tankönyvrendelés kizárólagos partnere a Könyvtárellátó KHT. 

Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozóinak a nevét, aki az adott 

tanévben: 

● elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

● részt vesz az iskola tankönyvterjesztésben. 

A tankönyvrendelésben, illetve tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal a 

Monori Tankerületi Központ megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

● a felelős dolgozók feladatait, 

● a szükséges határidőket, 

● a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét. 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola intézményvezetője által megbízott iskolai dolgozó készíti 

el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek 

véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő 

tankönyveket. 

4.5.11 Az iskola-egészségügyi ellátása menete és rendje  

Az iskola-egészségügyi ellátás a tanulók részére az iskolában személyes és közösségi ellátást 

nyújtó szolgáltatás az egészségi állapotok megőrzésé, a betegségek megelőzése és korai 

felismerése, valamint egészségfejlesztés céljából. Az iskola-egészségügyi ellátást az oktatási- 

nevelési intézményben tanulói jogviszonyban lévő tanulók vehetik igénybe az intézményben 

működő orvosi szobában, rendelési időben. 

Rendelési idő: 

Dr. Popon Rozália gyermekgyógyász 

- Szerda 8-12 óra 
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Siska Veronika iskolavédőnő, egészségtan tanár 

- Hétfő, Szerda, Péntek 8-12 óra 

 

Az iskola-egészségügyi munkát szabályozó rendeletek: 

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

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 

vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 

szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről  

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és iskolavédőnő együttes szolgáltatása. 

Az iskola-egészségügyi munkáról egyeztetést végeznek az iskolavezetéssel. 

4.5.11.1  Az iskolaorvosi ellátás 

● a tanulók teljes fizikális szűrővizsgálata 

● egészségi állapotának vizsgálata, követése 

● pályaválasztási tanácsadás 

● testnevelés csoportbesorolás 

● diáksporttal kapcsolatos feladatok 

● elsősegélynyújtás: iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut meg- 

● betegségek elsődleges ellátása 

● közegészségügyi, járványügyi feladatok: iskolai kötelező kampányoltások 

● elvégzése, járványügyi intézkedések 

● egészségnevelés 

4.5.11.2 Az iskolavédőnő által önállóan 
ellátandó feladatok 

Az iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: 

● az index osztályok (2,4,6,8 osztály) védőnői és orvosi szűrővizsgálata a vizsgálatok 
előkészítése.  

A szűrővizsgálatok tartalma általában: 

● testmagasság, testtömeg mérés, BMI és percentilis értékek kiszámítása, 

● mozgásszervek vizsgálata, 

● vérnyomásmérés, 

● látás vizsgálata (Ketessy féle módszerrel) Színlátás vizsgálata (6. osztályban) 

● nemi fejlődés megítélése, 
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● Golyva Szűrése serdülő korúaknál (6. osztályban) 

o a szakrendelésre irányítottak leleteinek ellenőrzése, 

o 16 éves kori kötelező szűrővizsgálat megszervezése, kivitelezése az adott 

tanulóknál, 

o egyéni munkarend keretében tanulók szűrővizsgálatának és kampányoltásának 

megszervezése, dokumentálásra és jelentése a Kormányhivatal Kistérségi 

Intézet Népegészségügyi és Járványügyi Osztály felé, 

o a kampányoltások megszervezése és lebonyolítása iskolai időben a rendelési 

időnek megfelelően az iskolaorvos rendelési idejében.  

o a konyha, az étterem, a tornaterem és a mosdó helyiségek (WC-k) egészségügyi 

ellenőrzése évente 1 alkalommal. 

● negyedévente tisztasági szűrővizsgálat az osztályokban (szeptember, január és április), 

● elsősegélynyújtás a rászoruló tanulóknál (baleset, akut megbetegedés) rendelési 

időben, 

● egészségnevelő, preventív előadások szervezése, megtartása (akár osztályfőnöki óra 
keretében), 

● a kötelező orvosi vizsgálatokat, kampány védőoltások időpontját az adott osztályokkal 

a védőnő a tájékoztatóba való beíratással és oltási értesítővel szervezi meg. Az oltást 

megelőző héten. Értesíti az adott osztály osztályfőnökét az oltás vagy szűrővizsgálat 

időpontjáról és általa más fórumokon is üzen a szülőknek (gmail, facebook csoportok), 

● az adott osztály osztályfőnöke gondoskodik a szaktanárok tájékoztatásáról, hogy az 
iskolaegészségügyi munka zavartalanul tudjon működni. 

4.5.12 A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje 

4.5.12.1 Egészségnevelési témák oktatási rendje korcsoportonként 

1-2. osztály 

● Ismerkedés az első osztályos gyermekekkel. 

● Fogmosásról, fogmosás fontossága, helyes fogápolás. 

● Napi higiéné. 

3-4. osztály 

● Egészséges életmód, táplálkozás. 

● Napi higiéné, napirend. 

● Mozgásról. 

● TV, videó és videojátékokról. 

 5. osztály 

● Az egészséges életmód. 

● Egészséges táplálkozás, táplálkozási ismeretek, tápanyagok. 

● Dohányzás káros hatásai. 
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 6. osztály 

● Dohányzás. 

● A serdülőkori változásokról, anatómiai-élettani változások. 

● Higiénés tanácsadás. 

● Aktuálisan felmerülő kérdések, problémák megbeszélése. 

● Lányoknak: menstruációról. 

7-8. osztály 

● osztálynak HPV oltásról, méhnyakrákról, megelőzésről, szűrésről 

● Dohányzás problémája, kockázata, következménye /videofilm
 bemutatása, szóróanyagok kiosztása/. 

● Drogok hatása, drogprevenció /videó film bemutatása, szóróanyagok kockázata 

● Alkohol problémája, hatása, kockázata /videofilm bemutatása/. 

● Lányoknak: fogamzásgátlásról /videofilm, szóróanyag/. 

● AIDS-ről /videofilm bemutatása, szóróanyagok kiosztása/. 

● 8. osztályosoknak elsősegélynyújtás óra keretében laikus újraélesztés megtanítása. 

4.5.12.2 A mindennapi testedzés formái 

A nevelési-oktatási intézmény 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (2) bekezdése d) pontja 

alapján a Szervezési és Működési Szabályzatban szabályozni köteles a mindennapi testedzés 

formáit, az iskolai sportkört, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és 

rendjét. Az iskola tanulói számára a mindennapos testnevelést az alábbi foglalkozások 

biztosítják felmenő rendszerben: 

● Az első, második és ötödik hatodik évfolyamon a 2013/2014-es tanévben, majd 

felmenő rendszerben a következők szerint 

o Heti öt kötelező testnevelés óra 

● A harmadik-negyedik évfolyamon 

o Heti három kötelező óra 

o A többi tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás 

● A hatodik-nyolcadik évfolyamon 

o Heti három kötelező testnevelés óra (az iskolai sportkör különféle 

sportágakban szervezett foglalkozásai) 

 

A kötelező testnevelési órákon belül szervezett Testnevelés alapú alprogrami foglalkozások 

heti 2 órában. 

A hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók 

akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak. 

● A napközi otthonban és a tanulószobán 

o a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 
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A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások, illetve az iskolában 

működő diáksportköri egyesület szakosztályainak, valamint az iskolai tömegsport órák 

keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 

A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, 

hogy 

● az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, 

● a téli időszakban: a tornaterem 

Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a mindennapos testedzést. 

A tanulók hetente az órarendbe illesztetten öt testnevelés órán vesznek részt, a többi napon 

a testnevelő tanárok tömegsport keretében tartanak számukra testedzéseket. 

Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak szakorvos mentheti fel 

szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 

A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített 

foglalkozást írjon elő a számukra. 

A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelés 
órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – nem kell 
végrehajtania. 
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4.5.12.3 Az egészséges életmódra nevelés 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi 

felvilágosítást. Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges 

életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. 

Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól 

(dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelő módon 

tájékozódhassanak. 

4.5.13 Az intézményi védő-óvó előírások  
(Balestemegelőzési rend) 

A tanulókkal az iskolai tanítási év, valamint szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. 

előtt ismertetni kell az alábbi védő-óvó előírásokat: 

● az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 

● a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások meghatározása, 

● a tilos és az elvárható magatartásformák meghatározása. 

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az iskola házirendjében kell 

meghatározni azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában való 

tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

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

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

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

A fentiekkel összhangban az iskolai tanórákon pedagógus által készített, használt pedagógiai 

eszközöknél minden esetben figyelembe kell venni a hatályos balesetmegelőzési 

rendelkezéseket. 

4.5.13.1 Az iskola dolgozóinak feladata a 
tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 
kapcsolatban 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 

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

rendelkezéseit. 

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

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 
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A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 

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

rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

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

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

veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat. 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 
szabályokkal a következő esetekben: 

● A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. 

Ennek során ismertetni kell: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

o a házirend balesetvédelmi előírásait, 

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

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 

rendjét, 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, 

o iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások, stb.) előtt, 

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

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

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

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

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

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy 

a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. A fokozottan balesetveszélyes tanítási 

órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó, valamint a gyakorlati oktatást vezető 

nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági (munkavédelmi) 

szabályzat tartalmazza. 

Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

4.5.13.2 Az iskola dolgozóinak feladatai a 
tanulóbalesetek esetén 

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

● a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

● ha szükséges orvost kell hívnia, 
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● 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 kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi 

segítséget. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést ki kell vizsgálnia az iskola 

intézményvezetőjének. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okot és azt, hogy 

hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy 

mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre 

kell hajtani. 

4.5.13.3 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos 
iskolai feladatok a magasabb rendű 
jogszabályok előírásai alapján 

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló 

sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt 

nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a 

fenntartónak, egy példányát pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). 

A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az 

iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

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

képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

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

tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

4.5.14 Rendkívüli esemény esetére előírt eljárásrend 
(Intézkedési terv) 

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

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

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

felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

● a tűz, 

● a robbantással történő fenyegetés, 

● egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, 
nehezítő körülmény. 
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Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

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

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 
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Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

● intézményvezető 

● intézményvezető-helyettes 

● iskolatitkár 

● szaktanár 

● munkaközösség-vezető 

● karbantartó 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

● az intézmény fenntartóját, 

● tűz esetén a tűzoltóságot, 

● robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

● személyi sérülés esetén a mentőket, 

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

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket hangjelzéssel értesíteni (riasztani) 

kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a 

bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

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

más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

● Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek 
a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia 
kell! 

● A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 
elhagyásában segíteni kell! 

● A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja 
el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 
tanuló az épületben. 

● A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

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

feladatokról: 

● a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

● a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 
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● a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

● az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

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

stb.) 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, életkoráról, 

● az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

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

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

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

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

szombati napokon be kell pótolni. 

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

intézményvezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges 

teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés 

esetére (bombariadó terv)” c. intézményvezetői utasítás tartalmazza. 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény intézményvezetője 

felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 

iskola intézményvezetője a felelős. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

4.5.15 Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje 

4.5.15.1 A hagyományápolás célja 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 
hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 
A nemzeti ünnepekkel kapcsolatos megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok 

nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi 



 

50 

 

hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés 

örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

4.5.15.2 A hagyományápolás általános 
eszközei 

● ünnepségek, rendezvények, 

● egyéb kulturális versenyek, 

● egyéb sport versenyek stb. 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, 

a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

4.5.15.2.1 Nemzeti ünnepek 

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt, megemlékezést tartunk az 
alábbi nemzeti ünnepek előtti utolsó tanítási napon: 

● Október 6. – megemlékezés az aradi vértanúkról hagyományosan iskolánk feladata 
a városi megemlékezés megrendezése, a műsor előadása is. 

● Október 23. – megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról – felső 
tagozat számára 

● November 1. – mindenszentek ünnepe 

● Március 15. – megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 

● A nevelőtestület döntése alapján az osztályközösségek, illetve az iskolarádió 
útján tartott megemlékezések az alábbiak: 

● Június 4. 

● Nemzeti összetartozás Napja 

4.5.15.2.2 Az intézmény hagyományos rendezvényei 

4.5.15.2.2.1 Az iskola névadójának személyével kapcsolatos rendezvények 

Iskolánk 2002. november elseje óta viseli gróf Andrássy Gyula nevét, majd 2013-tól a neve 

Vecsési Andrássy Gyula lett – korábban Martinovics Ignác Általános Iskola néven működött. 

Névadónk tiszteletéhez, életéhez, tevékenységeinek megismeréséhez évente két 

rendezvény is kapcsolódik: az Andrássy-túra és az Andrássy Gála. 

Hagyományos versenyek, vetélkedők 

Iskolánk minden évben az alábbi városi és országos versenyeken vesz részt, illetve az alábbi 

helyi versenyeket szervezi: 

● Vecsés Város OMSB által szervezett városi vers- és prózamondó verseny (minden 
negyedik évben iskolánk ad otthont), 
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● a városi OSMB által szervezett iskolák közötti sportversenyek (az atlétika versenyek 
egy részét és a röplabda versenyt iskolánkban rendezik), 

● Bálint Ágnes Kulturális Központ által szervezett aktuális témájú rajzverseny, 

● Országos Diákolimpia, 

● Országos Zrínyi Ilona matematika verseny (3.-8. osztályosok részvételével), 

● Országos Bolyai matematika verseny, magyar verseny, 

● megyei komplex tanulmányi verseny – 4. osztályos tanulóknak, 

● helyi vers- és prózamondó verseny – 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. osztályos kategóriákban, 

● helyi idegen nyelvi – külön angol és német – vers- és prózamondó verseny, 

● felsős helyesírási verseny, 

● országos levelező versenyek – alsó-felső szaktárgyi, évente változó. 

Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei 

● február – a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat által szervezett farsangi 

bálok, 

● a szülői munkaközösség és a tantestület által alkalomszerűen szervezett Szülők 
– nevelők bálja, 

● a diákönkormányzat által szervezett zenés-táncos rendezvények évente egy-
két alkalommal, 

● gyermeknapi rendezvények, 

● a diákönkormányzat által felhasználható egy tanítás nélküli munkanap. 

Hagyományos táborok 

● december – „Mikulás-tábor”, Téli tábor, 

● erdei iskolai táborok önkéntes részvétellel, 

● nyári táborok, 

● álló- és vándortáborok, 

 Egyéb hagyományos rendezvények 

● Az első tanítási napon – tanévnyitó ünnepély. 

● December 6-án (Mikulás napján), vagy az előtte levő tanítási napon a felső tagozatos 

osztályok a tanítás után kis műsorral köszöntik a kiválasztott alsó tagozatos osztály 

tanulóit, akik kis ajándékkal, szerény vendéglátással köszönik ezt meg. 

● Az adventi ünnepkört az iskolarádión keresztül ünnepeljük. Ebben a négy hétben az 

alkalomhoz illő néhány perces megemlékezés, szokások ismertetése, felelevenítése és 

zene nyitja hétfőn reggel a hetet. Minden nap a második szünetben az alkalomhoz illő 

karácsonyi zene szól az iskolarádióból. 

● A téli szünet előtti utolsó tanítási napon iskolai szintű karácsonyi ünnepséget 

rendezünk, emellett minden osztály saját, bensőséges karácsonyi összejövetelt is tart. 

● Január 22-e körül iskolai szinten is megünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ekkor 

mutatják be az iskolai szintű művészeti csoportok (színjátszó-kör, bábosok), a fellépni 
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szándékozó osztályközösségek és a zeneiskolások produkciójukat. A műsor nyilvános, 

a szülőket is meghívjuk, és minden érdeklődőt szeretettel fogadunk. 

● Április 22. – a Föld napja – kapcsolódunk hozzá különböző programokkal pl.: 

szemétszedés, virágültetés, faültetés, stb.. 

● Május – Anyák (szülők) napja – osztály szintű rendezvények általában alsós 

osztályokban. 

● Ősszel és tavasszal hulladékgyűjtést (papír) szervezünk. 

● Június elején a szülői munkaközösség az elsős kisiskolások közreműködésével 

Pedagógus napot szervez iskolánkban. 

● Az utolsó tanítási héten „Egy nap az iskoláért!” nevű programunk keretében 

takarítunk, rendezkedünk, szépítkezünk. 

● Az utolsó tanítási napon rendezzük a 8. osztályosok ballagását. 

● A tanévet tanévzáró ünnepéllyel zárjuk. 

4.5.15.3 A hagyományápolás további formái 

● Az intézmény iskolarádiót működtet, melynek műsorát a tanulók közreműködésével és 

igényeik figyelembevételével állítja össze az iskolarádióért felelős pedagógus. A 

földszinten elhelyezett fali tárolókon – „Büszkeségeink” – minden tanév végén 

elhelyezzük a kimagasló tanulmányi eredményt elért, tanulmányi és sport versenyben 

kimagasló teljesítmény nyújtott, illetve egyéb területen kiemelkedő munkát végzett 

tanulók arcképét. A képek alatt feltüntetjük, hogy miben nyújtott kiemelkedő 

teljesítményt a tanuló. 

● A tablón a következő tanév végéig láthatók az előző évi „büszkeségeink” fényképei. 

4.5.15.4 A hagyományápolás külsőségei, 
feladatai 

A hagyományápolás érvényesülhet: 

● jelkép használatával (zászló, címer, jelvény), 

● tanulók ünnepi viseletével, 

● az intézmény belső dekorációjával. 

4.5.15.4.1 Intézményünk jelképei 

Az intézmény címere:  Az intézmény címerét az iskola honlapján és az iskola zászlóján 

tüntetjük fel. 

Az iskolának saját zászlója van. Egyik oldalán vörös mezőben arany hímzéssel ez áll: 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola, a másikon fehér mezőben az iskola címere. Három 

nyolcadikos tanuló – egy fiú és két lány – a zászló-felelősök. Minden iskolai ünnepségen 

díszhelyen őrzik a zászlót, ők gondoskodnak a rendben tartásáról. A ballagási ünnepségen 

a ballagó osztályok felkötik rá búcsúzó szalagjukat, majd a zászlót ünnepélyesen átadják 

megőrzésre a hetedikeseknek. 
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4.5.15.4.2 A kötelező viselet 

Az intézmény ünnepélyein a tanulóknak ünneplő ruhában kell megjelenniük, kifejezve ezzel is 

a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei vagy követésre méltó személyei 

iránt. 

A diákok ünnepi egyenruhája: sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing. 

Lányoknak sál, fiúknak nyakkendő Andrássy felirattal. 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése: nadrág és fehér póló. 

Iskolák közötti vagy területi sportversenyeken, diákolimpián az iskolánkat képviselő csapatnak 

speciálisan ezekre az alkalmakra készült felszerelésben – melyen jól láthatóan fel van tüntetve 

iskolánk neve – kell versenyezni. 
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4.5.15.4.3 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 

is. A hagyományok ápolásával kapcsolatos tanévekre lebontott feladatokat, időpontokat, 

valamint felelősöket az éves munkaterv tartalmazza. Alapelv, hogy az intézményi 

rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre stb.) való megfelelő 

színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára – a képességeket és 

a rátermettséget figyelembe véve – egyenletes terhelést adjon. Az intézményi szintű 

ünnepélyeken és rendezvényeken mind a pedagógusok, mind a tanulók részvétele kötelező (az 

alkalomhoz illő öltözékben). 

4.5.16  Létesítmények és helyiségek használati rendje 

4.5.16.1 Az épület egészére vonatkozó 
rendszabályok 

4.5.16.1.1 Az épület rendje 

Az épület főbejárata mellett címtáblát, a főbejárat fölött a Magyar Köztársaság 2 db nemzeti 

zászlaját, a tantermekben a Magyar Köztársaság és Vecsés címerét lehet elhelyezni. 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden személy 

köteles: 

● a közösségi tulajdont védeni, 

● a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

● az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni, 

● az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 

● a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 

● a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

4.5.16.1.2 Biztonsági rendszabályok 

Nyitvatartási idő alatt az épület bejárata nem hagyható őrizetlenül. A portásnak mindig a 

helyén kell tartózkodnia. Amennyiben a portás fülkét el kell hagynia, arra az időre az épületet 

be kell zárni. Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen 

hagyott tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb 

helyiségeket. 

A portás feladata, hogy az udvar bejárati kapuja zárva legyen, hogy illetéktelen személyek 

azokon át se juthassanak az intézmény területére, valamint a tanulók se tudjanak engedély 

nélkül az iskolából eltávozni. 

A karbantartók gondoskodnak a zárak használhatóságáról. A pótkulcsok az intézményvezetői 

irodában találhatók. 
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Az osztálytermeket a takarító, a tanítási órát tartó szaktanár nyitja és zárja. A szaktantermeket 

a tanítási órát tartó szaktanár nyitja és zárja. 

4.5.16.1.3 Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és bent 

tartózkodásának rendje 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdése c) pontja 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és 

benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási 

intézménnyel. 

Idegenek az épületbe csak az ügyeletes portás kellő tájékozódása után, indokolt esetben 

léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját, és az 

épületben tartózkodás várható időtartamát. A látogatni kívánt személytől a portás 

tájékoztatást kér a látogató fogadásáról, s csak engedélyével engedheti be a látogatót. A 

meghívott vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről a portás telefonon 

értesíti a vendéglátót. 

Külső látogatók az iskolában folyó oktató-nevelő munkát semmilyen módon nem zavarhatják. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a 

következők szerint történhet: 

● Külön engedély és felügyelet nélkül az iskolával jogviszonyban nem álló személyek 
nem tartózkodhatnak. 

● A szülők gyermekeiket az iskola bejáratáig kísérhetik és a tanítás után, ugyanott 
várhatják meg. 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat: 

● Szorgalmi időszakban ügyintézés miatt az iskola titkársága 8.00 és 15.00 óra között 

fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló külső személyeket. Az ügyintézés céljából 

az iskolába érkező külső személyeknek a portaszolgálaton keresztül az iskolatitkárnál 

be kell jelenteni jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

● a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

● a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

● az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell 
fogadni. Az engedély (szerződés) tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a 
vagyonvédelemre vonatkozó előírások megtartásával kapcsolatos kötelezettségeket. 

Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét portaszolgálat is biztosítja. 
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4.5.16.1.4 A helyiségek és berendezésük használati rendje 

4.5.16.1.4.1 Az alkalmazottak helyiséghasználata 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és oly módon 

használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény 

egyéb feladatainak ellátását. Ha az intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően 

igénybe kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől kell kérnie a használat 

céljának és időpontjának megjelölésével. 

4.5.16.1.4.2 A tanulók helyiséghasználata 

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

is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben (technika, 

számítástechnika, könyvtár, tornaterem) a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett 

időben tartózkodhatnak – kizárólag a szaktanárok jelenlétében. A szertáros feladatkört ellátó 

tanulók a szaktanár tudtával és egyéb engedélyezett időpontban is lehetnek a 

szaktanteremben. Tanítási idő után a tanuló csak szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában – a házirend betartásával. 

A tanári szoba a pedagógusok óraközi szünetében pihenő és felkészülési hely is, értekezletek 

helyszíne, dokumentumok tárolási helye. A tanáriban tanuló vagy külső személy csak 

pedagógus jelenlétében tartózkodhat. 

A szaktantermek használati rendje 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a technika teremben, a számítástechnika 

teremben, az ebédlőben, és a testnevelés teremben – jól látható helyen – külön helyiség 

használati rendet kell kifüggeszteni. 

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető 

hagyja jóvá. 

A helyiség használati rend a következőket tartalmazza: 

● a szaktanterem típusa, 

● a terem felelősének neve, beosztása, 

● a helyiségben tartózkodás rendje, 

● a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása, 

● a berendezési tárgyak, eszközök használati utasítása. 

A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (számítástechnika terem, technika 

terem stb.) használatához. 

A berendezések használata 
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Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a 

teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, 

padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (szertáros pedagógus, osztályfőnök) 

engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata – oktatástechnikai 

eszközök, elektronikus berendezések stb. – csak a használati utasítás betartásával 

engedélyezett. Ha az intézmény dolgozója kölcsönbe szeretne venni egy intézményi 

berendezést, akkor ezt írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy 

átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak az 

intézményvezető és a tárgyért felelős személy (szakleltár-felelős, iskolatitkár) együttes 

aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két 

példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági irodában kell leadni és 

iktatni, másik példánya a tárgyért felelős személynél marad. A berendezés 

visszaszolgáltatásakor a tárgyért felelős személynek meg kell semmisítenie a leadott példányt. 

4.5.16.1.4.3 Az intézményben működtetésre kerülő élelmiszer elárusító hely 
működési rendje 

Ha a nevelési-oktatási intézmény fenntartója vagy az intézmény vezetője – amennyiben erre 

az intézmény szervezeti és működési szabályzata feljogosítja – megállapodást kíván kötni az 

intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére, döntéséhez 

beszerzi az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét. Az iskola-egészségügyi szolgálat 

abban a kérdésben foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozásra 

vonatkozó ajánlásoknak, továbbá hogy tartalmaz-e olyan terméket, amely alkalmas lehet a 

tanuló figyelmének, magatartásának olyan mértékű befolyásolására, hogy azzal megzavarja az 

nevelési-oktatási intézmény rendjét, vagy rontsa a nevelő-oktató munka hatékonyságát. 

4.5.16.1.4.4 Karbantartás és kártérítés 

A két karbantartó felelős a tantermek, szaktantermek, tornaterem és más helyiségek 
balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért. 

Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a iskolatitkár tudomására hozni, a 

gazdasági irodában elhelyezett karbantartási füzetbe dátummal és kézjeggyel ellátva 

bejegyezni. A hibás eszközöket le kell adni a karbantartóknak a hiba megjelölésével. Az újbóli 

használatba vételről a karbantartó tájékoztat, a javítás tényét dátummal és kézjegyével ellátva 

bejegyzi a karbantartási füzetbe. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály 

alapján selejtezni kell. 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt 

a károkozónak meg kell térítenie. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a 

szülőt értesíteni. A karbantartók feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülővel, 

gondviselővel történő rendeztetése. 
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4.6 A tájékoztatás szabályai, az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

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

szabályzatáról, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve házirendjéről az iskola 

intézményvezetőjétől, valamint intézményvezető-helyettesétől az iskolai munkatervben 

évenként meghatározott intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást. 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 

megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél található meg: 

● az iskola fenntartójánál, 

● az iskola irattárában, 

● az iskola tanári szobájában, 

● az iskola intézményvezetőjénél és intézményvezető-helyettesénél, 

● az iskola weboldalán (www.andrassy-vecses.hu). 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

● az iskola portáján, 

● az iskola irattárában, 

● az iskola tanári szobájában, 

● az iskola intézményvezetőjénél, 

● az iskola intézményvezető-helyettesénél, 

● az osztályfőnököknél, 

● a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

● az iskolai szülői szervezet vezetőjénél. 

● az iskola weboldalán (www.andrassy-vecses.hu). 

A házirendet – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő 

beiratkozáskor a szülővel meg kell ismertetni. 

4.6.1 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 
rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentum 

rendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A 

rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény 

igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata 

során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok 

papír alapú másolatát: 
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● az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

● az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

● a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

● az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában a titkárságon kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR, Posszeidon, KRÉTA e-Ügyintézés 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 iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) 

férhetnek hozzá. 

4.7 A hit- és erkölcstan oktatás rendje 

Intézményünkben a Nemzeti Köznevelési Törvénynek megfelelően a bejegyzett egyházak 

órarendi keretek között tarthatnak hit-és erkölcstan oktatást. 

Az egyházak a tevékenységükről tájékoztató fórumot tarthatnak az iskolában. Tanulóink szülei 

a beiratkozás előtt, valamint felmenő rendszerben május hónapban nyilatkoznak, hogy melyik 

egyház oktatását választják, illetve helyette élnek az iskola pedagógusai által tartandó 

erkölcstan foglalkozásokon. 

Az órarend készítés fázisában egyeztetést folytatunk a hitoktatókkal az időpontok 

meghatározását célozva. 

A hit-és erkölcstan órák számára tantermet és minden szükséges felszerelést 

biztosítunk. A hitoktatók a vallásoktatás során használhatják az intézmény szemléltető és 

audiovizuális eszközeit is. 

4.8 Dohányzás tilalma az intézmény területén 

4.9 Az intézményben – ideértve 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! A nemdohányzók védelméről szóló 1999. 
XLII. Törvény 4.§(9) pontjában meghatározott az intézményi dohányzás 
szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézményvezető. 
Reklámtevékenység 

A 2008. évi XLVIII. törvény 8.§ (4) bekezdése: 

„Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, 

általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a 
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reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet 

védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, 

valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve 

ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást 

nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, 

eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére.” 

A nem tiltott reklámokat az intézményben vagy az intézmény külső felületein elhelyezni csak az 

intézményvezető személyes engedélyével lehet. 
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5 INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK 

5.1 Az iskolaközösség meghatározása 

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

érdekeiket, jogaikat az e fejezetbe felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 

5.2 Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 

5.2.1 A közalkalmazottak 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket 

és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a köznevelési törvény, közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény és az ezekhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák, valamint az 

intézmény Kollektív Szerződése rögzíti. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát 

végző pedagógus, a többi dolgozó részben az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő más 

közalkalmazott (iskolatitkár, iskolapszichológus, pedagógiai asszisztens), részben pedig az 

oktató nevelő munkában nem résztvevő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott (technikai 

személyzet, portás, kézbesítő, karbantartó, takarító, rendszergazda. Az iskola dolgozói 

munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) 

határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az 

SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. 

A pedagógusok részt vehetnek az Oktatási Hivatal által szervezett pedagógusminősítési 

eljárásban. Az Oktatási Hivatal honlapján, a Köznevelés/Pedagógus minősítés menüpont alatt 

informálódhatnak az adott év minősítési eljárásra történő jelentkezés különös feltételeiről és 

a jelentkezéssel kapcsolatos információkról. A jelentkezés feltétele az intézményvezető 

ajánlása.  

5.2.2 A pedagógus minősítésének eljárásrendje az Oktatási Hivatal oldalán lévő 
“Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében” dokumentum 
tartalmazza. Az alkalmazotti közösségek jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívást kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban 

álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés 

előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 
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A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

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

kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult 

személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

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

jogszabályok biztosítanak. 

Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi 

jogkör esetén a testületi egyszerű többség (50% + 1 fő) alapján dönt. 

A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

5.2.3 Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 

közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A belső kapcsolattartás 

általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti 

értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési 

jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető 

akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések 

tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

5.2.4 A kapcsolattartás formái 

A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, 

amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, 

intézményi gyűlések stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a 

munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell közzétenni. 

5.3 A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje 

5.3.1 Az osztályközösségek és tanulócsoportok 

Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott. 

Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. 

Az osztályfőnököt, az intézményvezető-helyettesek javaslatát figyelembe véve, az 

intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri 

leírásuk alapján végzik. 
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Az osztályfőnök jogosult, az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására, az 

osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni. Ő felelős az osztály neveléséért, 

ő képviseli az osztály és a tanulók érdekeit a tantestület és az iskolavezetés előtt; ismerteti és 

megvalósítja az iskolavezetés és a tantestület határozatait az osztályban. 

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, 

melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen nyelv, 

számítástechnika, matematika, magyar nyelvtan, testnevelés órák stb.). 

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

5.3.2 A diákközgyűlés (iskolagyűlés) 

Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A 

diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. 

A diákközgyűlés az intézményvezető által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében 

meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell 

diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola valamennyi tanulója, vagy a diákönkormányzat 

döntése alapján, a diákok küldöttei vesznek részt. 

A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

A diákközgyűlésen az iskola intézményvezetője 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, kéréseire az 

intézményvezetőnek 30 napon belül választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyűlés is 

összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola intézményvezetője 

kezdeményezi.  

5.3.3 A diákönkormányzat szervezete 

A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha 

megválasztásában a tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van. 

A diákönkormányzat működési rendjét – a tanulóközösség által elfogadott, és a nevelőtestület 

által jóváhagyott – diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség 

megválaszthatja az Osztály Diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát, valamint küldöttet 

delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módon 

önmaguk diákképviseletéről döntenek. 

Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Diákönkormányzat 

(DÖK) látja el. 
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5.3.3.1  A diákönkormányzat jogai 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol a következőkben: 

● az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, pedagógiai 
programjának elfogadásakor és módosításakor, 

● a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

● a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor. 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

● saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

● a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

● egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

● tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

● vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

5.3.3.2 A diákönkormányzat működési feltételei 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat 

zavartalan működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit 

az intézményi SZMSZ és a házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti 

igénybe. 

Az intézmény minden tanév során két alkalommal szervezett papírgyűjtés bevételének egy 

részéből biztosítja a diákönkormányzat működéséhez a költségeket. A diákönkormányzat 

segítő tanára minden tanév elején tájékoztatja a tantestületet és az SZMK-t a 

diákönkormányzat anyagi helyzetéről. 

5.3.3.3 A diákönkormányzat és az intézmény közötti 
kapcsolattartás 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki – a 

diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat az DÖK képviseletében. 

A szervezeti egység vezetőjének jogkörét és felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza. 

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart 

az intézmény intézményvezetőjével. 

Az Iskolai Diákönkormányzat megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi,  

nevelőtestületi, valamint az szülői szervezeti értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő 

kérdésekben. Nagyobb közösségnek az azonos évfolyamra járó tanulók összessége minősül. 
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Az Osztály Diákbizottságának képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak 

megoldásában. 

A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény 

vezetőjét szükség szerint előre egyeztetett időpontban. 

5.3.3.4 Az iskolai sportkör, valamint az iskola 
vezetése közötti kapcsolat 

Diákjaink számrára pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyet az órarendbe 

iktatva osztálykeretben szervezünk. Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek 

munkáját a testnevelő tanár segíti.  

Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az intézmény vezetőjével 

folytatatott megbeszéléseken, véleményét minden esetben ki kell kérni az iskolai testneveléssel, sporttal 

kapcsolatos kérdésekben.  

A szakmai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható 

időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi feltételeket figyelembe 

véve készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a településen működő sportszervezet a szakmai program 

megvalósításába milyen feltételekkel vonható be. 

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

foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai 

programjában kell meghatározni. Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola 

tornatermét, valamint sport eszközeinek használatát.  
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5.4 A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje 

5.4.1  A szülői szervezetek (Szülői munkaközösség) 

A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük 

teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját 

szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról és képviseletéről. 

A szülői szervezet vezetőit képviseleti úton választják, mivel a tanulók szüleinek több mint 50%-

a választotta őket, ezért a szülői szervezet vezetősége jogosult eljárni valamennyi szülő 

képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben. 

Az osztályok szülői szervezetének közösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

Az osztályok szülői szervezetének tagjai kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 

osztályban választott elnök vagy osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

A szülői szervezet véleményezési, javaslattételi és egyetértési jogait gyakorolja. 

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet 

vezetősége. A vezetőség munkájában az osztályok szülői szervezetének elnökei vesznek részt. 

Ők választják meg a szülői szervezet iskolai vezetőségét. 

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

● döntési jogkör: 

o megválasztja saját tisztségviselőit, 

o kialakítja saját működési rendjét, 

o az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

o képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott 

jogaik érvényesítésében. 

 

● Egyetértési jogot gyakorol: 

o jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési 

szabályzat elfogadásában, 

o a házirend elfogadásában, 

o a pedagógiai program elfogadásában, 

o az iskolai munkarend elfogadásában, 

o tankönyvrendelés jóváhagyásában. 

Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény 

irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő 

kérdésekben. 

Egyeztetni kell a szülő szervezettel a következő témakörökben: 
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● az iskola működési rendje, nyitva tartása, 

● a benntartózkodás rendje (tanulók, vezetők) a vezetők és a szülői 
szervezet kapcsolattartásának formái, 

● a külső partnerekkel való kapcsolattartás formái a mulasztásokra
 vonatkozó rendelkezések, 

● a térítési díjra vonatkozó rendelkezések, 

● az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, 

● védő, óvó előírások, 

● bombariadó esetén az intézkedést, 

● a napközibe történő felvétel elvei, 

● a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, 

● fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei. 

 

A gyermek, illetve kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden 

olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. A nyilatkozat beszerzése 

történhet az ellenőrző könyv aláírásával is. 

5.4.2 A Szülői Szervezettel történő kapcsolattartás 

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök 
közvetlen kapcsolatot tart. 

A szülői szervezet intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezet vezetője 

juttatja el az intézmény vezetőségéhez. 

A szülői szervezetet az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontban tanévenként 

legalább kétszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, 

valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. Az értekezleten az 

iskolavezetés, valamint a DÖK vezető is részt vesz. 

Az iskolai szülői szervezet vezetősége akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több 
mint 50 %-a jelen van. 

A szülői szervezet elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel, és tanévenként 

legalább egyszer beszámol a nevelőtestületnek a szülői szervezet tevékenységéről. 

Működésüket saját szervezeti és működési szabályzatban határozták 

meg. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény – a közoktatási törvénynek megfelelően – a tanulókról a tanév során rendszeres 

szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos 

tájékoztatásának módja lehet a szülői értekezleteken és a nyílt napokon, az egyéni tájékoztatás 

a fogadóórákon, családlátogatásokon történik. 
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5.4.3 A szülőkkel történő kapcsolattartás rendje  

5.4.3.1 A fogadóórák rendje  

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a 
szülők számára. 

Az intézmény tanévenként, a munkatervben rögzített időpontban, rendszeresen szülői 

fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök 

írásban hívja be az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórákon kívül 

is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell 

egyeztetni az érintett pedagógussal. 

5.4.3.2 A szülői értekezletek rendje 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kettő, a munkatervben 

rögzített időpontú szülői értekezletet tart az osztályfőnök (napközis csoportvezető) 

vezetésével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, 

feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban (csoportban) oktató-nevelő új pedagógusokat is. 

A februári szülői értekezleten értékeljük a féléves munkát, ismertetjük a második félév 

feladatait. 

Rendkívüli szülői értekezletet bármikor hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a 

szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

5.4.3.3  A szülők írásbeli tájékoztatási rendje (E-
napló) 

Intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott 

tájékoztató füzetekben vagy az e-napló üzenő felületén. Írásban értesítjük a tanuló szüleit 

gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a 

szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról is. 

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az e-naplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben, ellenőrzőben is 

feltüntetni, azt dátummal és kézjeggyel ellátni: a szóbeli feleletet aznap, az írásbeli 

számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján. 

A tanulóval az osztály, illetve a csoport nyilvánossága előtt a bejegyzéskor közölni kell az 

osztálynaplóba beírt érdemjegyet. Az érdemjegyeket az e-napló megfelelő hónap és tantárgy 

rubrikájába kell beírni. 

A tanuló köteles a kapott érdemjegyet az ellenőrző könyvébe beírni a nyilvános közléskor. 

Az e-naplóba beírt szöveges értékelést a szaktanárnak a tájékoztató füzetbe is be kell írni 
(dátum, aláírás). 
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A félévi osztályzatokról az ellenőrző könyvben (tájékoztató füzetben) hivatalos bejegyzés 
készül. 

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az e-napló és a tájékoztató füzet, ellenőrző érdemjegyeinek 

azonosságát, és pótolja, kézjegyével és dátummal ellátja a tájékoztató füzetben, ellenőrzőben 

a hiányzó érdemjegyeket. 

Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket a tanuló előmeneteléről, 

magatartásáról és szorgalmáról. 

● a kiemelkedő tanulmányi- és sportversenyen elért eredményről 

● a tantárgyi minimumot nem teljesítéséről 

● a súlyos fegyelmezetlenségről 

A szöveges értékelés és minősítés rendszere az 1 és 2. évfolyam első félévében a Pedagógiai 

Programban meghatározottak szerint történik. 

A tanuló igazolatlan hiányzásáról és annak következményeiről a szülőt írásban kell értesíteni 

A törvény a szülő kötelezettségei közé helyezte a pedagógiai szakszolgálati ellátás 

igénybevételét, amennyiben a gyermekkel foglalkozó pedagógusok ezt kezdeményezik. 

Bővültek a szülői jogok és kötelezettségek a közérdekű igényérvényesítés jogával és a nevelési 

tanácsadáson, illetve iskolapszichológusi ellátáson való megjelenési kötelezettséggel. 

5.4.3.4 Nyílt napok rendje 

Az intézmény évente nyílt napokat tart (Iskolacsipegető), amikor a szülők, illetve a meghívott 

vendégek (leendő első osztályosok szülei) részt vehetnek a tanítási órákon vagy délutáni 

foglalkozásokon. 

Az Iskolacsipegető időpontját az intézmény adott tanévre szóló munkaterve rögzíti, melynek 

időpontjáról írásban tájékoztatjuk a szülőket, az óvodákat meghívó levélben, illetve 

plakátokon értesítjük. 

5.5 A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 

5.5.1 A nevelőtestület és működési rendje 

5.5.1.1  A nevelőtestület 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben 

a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.  
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5.5.1.1.1 A nevelőtestület kötelezettségei, feladatai és jogai 

A nevelőtestület kötelezettségeit a Nemzeti Köznevelési Törvény határozza meg: 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes 

megvalósítása, ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex 

feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik az 

intézményt érintő valamennyi ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a 

diákönkormányzat működésével kapcsolatban. 

A nevelőtestületi feladatok konkrét felsorolása: 

● a pedagógiai program elfogadása, 

● az SZMSZ és a házirend elfogadása, 

● a tanév munkatervének jóváhagyása, 

● átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

● tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

● a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 

● az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, 

● a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,  

● a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 

● saját feladatainak és jogainak részleges átruházása. 

 

Munkaköri leírásban megjelenő feladatok lehetnek: 

● A Komplex Alapprogram keretében óráinak 20%-ban alkalmazza a DFHT módszertanát, 

komplex órát tart. Ezek tartására a tematikus tervek és óratervek alapján felkészül. az 

osztályra/csoportra vonatkozóan alkalmazza az elkészült óraterveket, szükség esetén újat 

készít. Vezeti a Ráhangolódó órákat.  

● A Komplex Alapprogram keretében  ÉA, TA, MA, DA, LA alprogrami foglalkozásokat tart, 

tanévre vonatkozóan a csoportjára szabott tematikus tervet és  foglalkozásterv 

illusztrációkat készít.  

● A Komplex Alapprogram keretében ”Te órád” foglalkozásokat tart, melyre elkészíti tanévre 

szóló tematikus tervét és foglalkozásterveket.  

● A Komplex Alapprogram keretében aktívan részt vesz a pilot keretében megvalósuló 

mérésekben, műhelyfoglalkozásokon, konferenciákon, továbbképzéseken. 

● A Komplex Alapprogram keretében szükség esetén mentorálja kollégáit, segíti a 

bevezetést, megvalósítást. 
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5.5.1.1.2 A nevelőtestület értekezletei 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az 
értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. 

A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók – 

szülői szervezet, diákönkormányzat stb. – képviselőjét meg lehet hívni. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (kivéve a tanulók magasabb évfolyamba 

lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. 

A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 

● alakuló értekezlet, 

● tanévnyitó értekezlet, 

● félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

● félévi- és tanévzáró értekezlet, 

● kiemelt alkalmak ünnepi tantestületi értekezlete. 

Ezek időpontja az éves munkatervben rögzített. 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada vagy az 

intézmény intézményvezetője vagy vezetősége szükségesnek látja. Ennek időpontját – a 

lehetőségek figyelembevételével – legalább két nappal az értekezlet előtt közölni kell. 

5.5.1.1.3  Határozati szavazás (döntés) eljárása és rögzítése 

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint a nevelőtestületi értekezlet akkor 

határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak 
kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Titkos szavazás esetén a testület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai 
közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

A nevelőtestületi értekezletek lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét valamelyik 

munkaközösség vezetője vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és 

a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott 

iratanyagába kerülnek határozati formában. 

5.5.1.1.4  A nevelőtestület döntési és véleményezési joga 

A nevelőtestület döntési és véleményezési joga a nevelési program, pedagógiai program, 

továbbá a Szervezeti és működési szabályzat elfogadásán kívül a házirend és az intézményi 

minőségirányítási program elfogadása is a annak át nem ruházható döntési jogkörébe került. 
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5.5.1.1.4.1 Döntési jogkörök 

● az intézmény hosszabb (távlati) és rövidebb (éves) pedagógiai programjának 
kialakítása 

● a pedagógiai program és mellékleteinek elfogadása 

● nevelési program 

● házirend 

● Bizottságok létrehozása 

● Tanévenként kettő nevelési értekezlet témájának megállapítása 

● A pedagógiai program jóváhagyásának megtagadása esetén a bírósághoz 
kereset benyújtása 

5.5.1.1.4.2 Véleménynyilvánítási jogkörök 

● Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban 

● Az intézményvezető-helyettesek kinevezésével kapcsolatban 

● A tanulók elismerésében és büntetésében 

● A munkaközösségek vezetőinek megbízásában 

● A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatban 

● Éves tantárgyfelosztás és éves munkaterv 

 

5.5.1.2 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

A munkaközösségek célja 

A közalkalmazott azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi 

és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai 

munkaközösségeket hoznak létre. 

A szakmai munkaközösség tagjai közül a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, 

koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok 

ellátásával. 

A megbízásuk határozott időre szól. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri 

leírásuk alapján végzik. 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai 

A munkaközösség tagjai a magas színvonalú munkavégzés érdekében: 

● fejlesztik a szakterület módszertanát és az oktató munkát, 

● kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a 
tanulók ismeretszintjét, 
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● javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására és a költségvetés 
szakmai előirányzatainak felhasználására, 

● támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

● összehangolják az egységes szaktárgy intézményi követelmény-rendszert és 
értékelési rendszert, 

● felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét, 
● összeállítják a vizsgák (osztályozó-, javító-, helyi-, stb.) feladatait és tételsorait, 
● kiírják és lebonyolítják a pályázatokat, a tanulmányi versenyeket az intézményvezető 

engedélyével. 
●  

A munkaközösség-vezetők jogai és feladatai 

A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé 

és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival 

kapcsolatban. 

 

 

A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai: 

● irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket 
hív össze, bemutató foglalkozásokat szervezi, 

● ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti 
előrehaladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést 
kezdeményez az intézményvezető felé, 

● összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség 
éves munkaprogramját, 

● a félévi és tanévzáró értekezleteken beszámol a nevelőtestületnek a 
munkaközösség tevékenységéről, 

● javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a 
munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, minőségi munkáért járó 
bérkiegészítésre stb. 

● A munkaközösségeken belül a kollégák segítik egymást a Komplex 
Alapprogram módszereinek alkalmazásában, óratervek, foglalkozás tervek 
elkészítésében, megvalósít ásításában, óralátogatással, szakmai 
megbeszélésekkel. 
 

5.5.1.3 Az intézmény szakmai munkaközösségei 

● Alsó munkaközösség-vezető 

● Felsős munkaközösség-vezető 

● Osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

● Napközis munkaközösség-vezető 
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Az intézmény szakmai munkaközösségeinek döntési jogkörei 

● a munkaközösség tevékenységével kapcsolatos szokásrend és a szakmai 
önállóság kialakításában, figyelembe véve az egyéni, az intézményi és a kiemelt 
iskolai érdekeket, 

● javaslattétel a munkaközösség vezetőjének személyére, 

● szaktanácsadás kérésében, 

● felterjesztés kitüntetésre az iskolavezetés részére. 

5.5.1.4 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskola vezetés döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja vagy az 

intézményvezető bízza meg. Feladatuk ellátása során szervezési, ellenőrzési, értékelési 

jogkörrel rendelkeznek. A feladat elvégzése után írásban beszámolót készítenek az 

iskolavezetés felé. A munkacsoport működésére, a nevelőtestületi döntéshozatalra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. A munkacsoport tevékenységéről a megalakításakor 

meghatározott módon és időben ad tájékoztatást. 

5.5.2 A nevelőtestület feladatainak átruházása 

Az egyes feladat – és jogkörök átadása 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja másra, így pl. az alsós, felsős, osztályfőnöki, napközis 

munkaközösségre, a szülői szervezetre vagy a diákönkormányzatra. 

Az átruházott jogkör gyakorlói a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai 

munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek, 

legkésőbb a munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. 

5.5.2.1 A nevelőtestület által létrehozható bizottság 
és feladata 

A nevelőtestület - feladat- és jogkörének részleges átadásával – fegyelmi bizottságot hozhat 

létre tagjaiból 

5.5.2.1.1 A fegyelmi bizottság 

Feladatai 

● a Házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, 

● az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala. 
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Tagjai 

● Állandó tagok: 

o egy pedagógus 

o az intézmény vezetője vagy egyik intézményvezető-helyettese 

● Változó tagok: 

o az érintett tanuló osztályfőnöke 

o egy, a tanuló által felkért pedagógus 

o szülői szervezet képviselője 

o a diákönkormányzat képviselője
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6 AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

6.1 A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében óvodások beiskolázása és 

egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel, 

támogatókkal. 

A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres 

személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival 

meghívás vagy egyéb értesítés alapján. 

A kapcsolattartás formái és módjai 

● közös értekezletek tartása 

● szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel 

● módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása 

● intézményi rendezvények látogatása 

● hivatalos ügyintézés 

● közös ünnepélyek rendezése 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető- helyettesek 

a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. 

6.1.1 Rendszeres külső kapcsolatok 

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart 

számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő 

intézményekhez és szervezetekhez. 

6.1.1.1 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső 
kapcsolatai 

Az intézmény a következő szervezetekkel, társintézményekkel áll kapcsolatban: 

● a fenntartóval, 

● a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, 

● Magyar Államkincstár Pest megyei Regionális Intézményvezetősége, a gyermekek 
egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, 

● a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

● a nevelési tanácsadó szolgálattal, 

● a családsegítő központtal, 

● az Oktatási Hivatallal, 

● pedagógiai szolgáltatókkal, 
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● a Vecsés Városi Önkormányzat Oktatási Bizottságával, 

● a helyi hírközlő szervekkel, 

● a tankönyvkiadókkal, tankönyvterjesztővel, 

● a könyvtárellátóval, 

● a történelmi egyházak szervezeteivel (református, evangélikus, katolikus), 

● egyéb szervezetekkel: tanulóétkeztetést biztosító vállalkozó, büfét
 üzemeltető vállalkozó, rendőrkapitányság, polgárőrség, 

az intézményt támogató Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvánnyal.A munkakapcsolat 

megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

6.1.1.2 Egyes kiemelt intézményekkel való 
kapcsolattartás 

6.1.1.2.1 A fenntartóval való kapcsolat 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre 

terjed ki: 

● dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, 
megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, 

● dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, 

● meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj 
és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények 
feltételeit, 

● meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok számát, 

● ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben 

továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzése érdekében tett intézkedéseket, 

● a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, 

a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó 

rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény 

vezetője felett, 

● jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját, 

● értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, 

● ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t. 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái 

● szóbeli tájékoztatás adása, 

● írásbeli beszámoló adása, 

● egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

● a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 
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● speciális információ szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

6.1.1.2.2 A működtetővel való kapcsolat 

Iskolánk működtetését a Monori Tankerületi Központ végzi. 

Az intézmény és működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre 

terjed ki: 

● intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése, 

● biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, 

● az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket 

A működtetővel való kapcsolattartás formái: 

● szóbeli tájékoztatás adása, 

● írásbeli beszámoló adása, 

● egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

● a működtető által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából. 

6.1.1.2.3 Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás  

Az intézmény más oktatási intézménnyel is kialakíthat kapcsolatot. A kapcsolatok lehetnek: 
● szakmai, 

● kulturális, 

● sport és egyéb jellegűek. 

A más oktatási intézményekkel való kapcsolatok formái 

● rendezvények, 

● versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. A kapcsolatok 

megjelenhetnek anyagi szempontból is, az intézmények egymásnak kedvezményeket 

biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyak 

használatba adásakor. 

6.1.1.2.4 A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése

 és megszüntetése érdekében a: 

● gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

● gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

● személyekkel 

● intézményekkel és 

● hatóságokkal. 
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Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn.  

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

A gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja, illetve ha jogszabály előírja, 

● esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

● a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

● előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

6.2 Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek 

 

Az intézményi kapcsolat típusa A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe 

1. Fenntartó: Tankerületi Központ 

1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2. Működtető Monori Tankerületi Központ 
2200 Monor, Petőfi utca 34. 

3. Más oktatási intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola 

Vecsés, Fő út 90-92. 

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium Vecsés, Petőfi tér 1. 

Vecsési Zeneiskola Vecsés, Erzsébet tér 1. 

Bálint Ágnes Óvoda Vecsés, Toldi Ferenc u. 31. 

4.  Intézményt támogató 
szervezetek 

Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány 
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. A tagok 
névsorát az alapítvány alapító okirata 
tartalmazza. 

5. Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vecsés 
Telepi út 44/a. 

6. Gyámhivatal Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala 
2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
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7. Egészségügyi szolgáltató Szakorvosi Rendelőintézet, Iskolaorvos,

 Iskola Fogászat 

Vecsés, Telepi út 68. 

8. Egyéb Egyházak 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsés, Fő út 49. 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vecsés, Fő őt 112. 
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7 A FEGYELMI ELJÁRÁS 

7.1 A fegyelmi eljárás  

A fegyelmi eljárást 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján 

egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események 

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

elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás 

célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a 

sérelem orvoslása érdekében. 

7.2 Az egyeztető eljárás 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van 

lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, 

valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell 

hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 

az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az 

egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás 

lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől 

számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban 

írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli 

megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő 

fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a 

fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a 

felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a 

kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 

megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, mind 

a kötelességszegő tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt működő 

intézményben működő oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az egyeztetés 

levezetésére. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme 

érdekében indokolt, segítséget kérhet az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy más, az 

ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól. 
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7.3 A fegyelmi büntetés 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

7.3.1 A fegyelmi büntetés típusai 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

f) kizárás az iskolából. 

Tanköteles tanulóval szemben az e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak 

rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, 

keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő 

elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal 

hét napon belül köteles másik iskolát, kijelölni számára. A d) pontban szabályozott fegyelmi 

büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola intézményvezetője a tanuló átvételéről a másik iskola 

intézményvezetőjével megállapodott. 

A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem 

vonatkoztatható. 

A fegyelmi eljárás rendjét részletesen a Nemzeti Köznevelési Törvény 58.§-a, valamint a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet, szabályozza.
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A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola (2220.Vecsés, Erzsébet tér.1. sz. alatt működő) 

köznevelési intézmény nevelőtestülete az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, összhangban az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseivel – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 70. § (2) bekezdése k) pontjában biztosított jogkörében eljárva –a következő 

adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) fogadta el annak érdekében, hogy az 

információ- és adatkezelésben érintett személyeket tájékoztassa az intézményben kezelt, továbbá 

onnan továbbított személyes adatok és más jogilag védettséget élvező információk védelmének 

jogtisztaságáról, az adatok kezelésének, védelmének és az adattovábbítás folyamatának 

törvényességéről.
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I. Általános rendelkezések 

 
1.1. Jogszabályi alapok 

 

A Szabályzat jogszabályi alapjai: 

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

(Infotv.) 

⮚ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

⮚ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

⮚ 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onytv.) 

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

⮚ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

⮚ 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

⮚ 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről  

⮚ A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 

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

⮚ 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

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

⮚ 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 

vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról (Kkr.) 

⮚ 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus- szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

⮚ 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 

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

intézmények névhasználatáról (Mkr.) 

⮚ 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről 

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

⮚ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (GDPR) 

⮚ 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szóló (Mt.); 

⮚ 2016. évi CLV. a hivatalos statisztikáról szóló törvény ( Stt.); 

képezi. 

  



 

 

 

1.2. Fogalom-meghatározások 

[a GDPR 4. cikkével koherensen átdolgozott szöveg] A 

Szabályzat alkalmazása szempontjából: 

1.2.1. Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége. 
 

1.2.2. 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. 

1.2.3. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

1.2.4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés.  

 

1.2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

1.2.6. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
 

1.2.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 
 

1.2.8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

1.2.9.  Adatvédelmi incidens: az adatok biztonságának olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi. 

1.2.10. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

1.2.11. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat  keretében  az uniós vagy a 



 

 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

1.2.12. Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. 
 

1.2.13. Érintetti jogok: a személyes adatainak kezelésével érintett természetes személyt 

személyes adatainak kezelése kapcsán megillető jogosultságai 

1.2.14.  Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mely 

közigazgatási eljárás keretében jár el a személyes adatok védelme  illetve  Unión belüli szabad 

áramlásának biztosítása érdekében autonóm közhatalmi szervként. 

1.2.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az 

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

1.2.16. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét  és  megfelelő  tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

1.2.17. Különleges adat: a személyes adatok különleges  kategóriájába tartozó minden adat,  azaz  a 

faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 

vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a 

természetes személyes egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 

és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatozó 

személyes adatok. 

1.2.18. 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. 

1.2.19.  Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

1.2.20. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele. 
 

 



 

 

1.2.21. Nyilvántartási rendszer: személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető. 

1.2.22.  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre – az érintettre – 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,  helymeghatározó  adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több  tényező  alapján 

azonosítható. 

1.2.23. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

1.3. Intézményi specifikáció 

 
A köznevelési intézményben történő adatkezelés szempontjából: 
 

1.3.1. Adatkezelő és adattovábbító: köznevelési intézmény, melynek nevében az alapító 

okiratban illetve a szakmai alapdokumentumban megjelölt képviselője jár el. 

1.3.2. Adatállomány: a gyermekek/tanulók, szülők (törvényes képviselők), az alkalmazottak 

jogviszonyával kapcsolatos, jogszabály által előírt módon és formában a köznevelési 

intézmény által kezelt, feldolgozott és tárolt valamint továbbított személyes adat. 

1.3.3. Adattovábbítás: az Nkt. és végrehajtási rendeletei által a Köznevelés Információs 

Rendszerébe és más adatállományokba történő továbbítása az adatoknak. 

1.3.4.  Nyilvánosságra hozatal: egyes személyes adatoknak a Köznevelés Információs 

Rendszerében, az intézmény kommunikációs felületein (faliújság, hirdetőtábla stb.), 

honlapján és más orgánumokon történő közlése. 

1.3.5.  Értelmezési szabály: ahol a Szabályzat igazgatót említ a tankerületi központok által 

fenntartott köznevelési intézményekben intézményvezetőt, az igazgatóhelyettes alatt 

intézményvezető-helyettest kell érteni. 

II. Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei 

 
2.1. A személyes adat kezelésére és védelmére vonatkozó szabályok [GDPR 6. cikk] 

 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul az adatkezelés konkrét céljainak megjelölésével, 

b) olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 



 

 

szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

Különleges adatot az intézmény csak jogszabály kifejezetten rendelkezése vagy az érintett írásos 

hozzájárulása alapján kezel [GDPR 9. cikk]. 

 
A jogszabály közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a  személyes 

adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett 

hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta 

meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt 

vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult 

eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az 

érintett figyelmét fel kell hívni. 

 

2.2. Az adatfeldolgozó tevékenységi köre, kötelezettségei 

 
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit – 

jogszabály keretei között – az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó 

utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. 

 
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között 

felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és 

nyilvánosságra hozataláért. 

 
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az 

adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes 

adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást 

nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és 

megőrizni. 

 

Az adatfeldolgozó saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 

adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 

 



 

 

2.3. Az adatok védelmének részletes szabályai [GDPR 5. cikk] 

 
2.3.1. Személyes adatok kezelésének teljes folyamatában egyszerre érvényesülnie kell a következő 

adatvédelmi elveknek: 

a) az adatok kezelése csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően, tisztességes eljárás 

keretében az érintett számára átláthatóan történhet, melynek során az érintett bármikor 

betekintést nyerhet az adatainak kezelésébe, élhet érintett jogainak gyakorlásával, továbbá 

lehetősége van arra, hogy közigazgatási vagy bírósági eljárás útján gyakorolja a 

jogorvoslathoz való jogát; 

 

b) a személyes adatok kezelése csak célhoz kötötten, az cél eléréshez feltétlenül szükséges 

terjedelemben és ideig kezelhető illetve tárolható; 

c) az adatok felhasználása során az adatkezelés eredményessége érdekében azok 

pontosságára és teljességére az adatkezelőnek kiemelt figyelmet kell fordítania; 

d) az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai-informatikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve; 

e) az adatfelhasználó az adatok kezelése során mindig képes legyen a jogszerű adatkezelés 

kritériumainak igazolására. 

 
2.3.2. Fentiek alapján a Szabályzat szempontjából az adatkezelés célja: kommunikáció. 

 

2.3.3. Fentiek alapján az intézmény – a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok és a felügyeleti 

hatóság előírásaival összhangban – az érintetteknek a jogszabályokban meghatározott 

személyes adatait köteles nyilvántartani és kezelni. 

2.3.4. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e vagy 

kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 

jogszabályt is. Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai 

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell 

terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A 

tájékoztatás – különösen statisztikai vagy tudományos célú adatkezelés esetén – megtörténhet 

az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés 

időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon 

történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen, vagy 

aránytalan költséggel járna. A statisztikai célú adatgyűjtés tartalmi körét az Stt. vonatkozó 

rendelkezései határozzák meg. 

 



 

 

2.3.5. Az intézmény vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az 

intézményhasználók körét: a gyermekeket, tanulókat szüleik, törvényes képviselőik, továbbá 

a diákönkormányzat fórumain és az Iskolagyűlések, valamint az osztályfőnöki foglalkozások 

keretén belül, a szülőket, törvényes képviselőket a szülői szervezet és a szülői értekezletek, 

az iskolaszéket annak vezetősége illetve az iskolaszék vezetőjével való konzultatív 

találkozók, az intézményi tanácsot annak képviselőjével való személyes kapcsolattartás 

útján. A változtatásokat fel kell tüntetni az iskola honlapján is. Az adatkezelésnek mindig a 

ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot kell tükrözniük. 

 

2.3.6. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez  a felhasználási mód 

eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, az intézmény 

előzetesen írásban, elsősorban a tájékoztató füzet/ellenőrző könyv segítségével értesíti az 

érintetteket (a kiskorú tanulók szüleit illetve törvényes képviselőit), akiknek felajánlja azt a 

lehetőséget, hogy eldöntsék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is 

személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. 

2.3.7. Nem minősül a személyes adat védelme szempontjából kockázati tényezőnek, ha a személyes 

adatok anonim vagy álnevesített információkká kerülnek kialakításra, melynek célja a 

közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás, vagy statisztikai célból folytatott 

adatkezelés, ha a szükséges garanciák biztosítva vannak. Ilyen garanciák különösen az olyan 

technikai és szervezési intézkedések, melyek biztosítják az adattakarékosság elvének 

betartását illetve ide tartozik az anonimizálás és az álnevesítés. 

2.3.8. Az érintettek által biztosított személyes adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze 

más forrásból származó adatokkal vagy információkkal. Amennyiben a jövőben különböző 

forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolása válna szükségessé, ezt kizárólag a 

megfelelő tájékoztatást követően, érintett hozzájárulást követően tesszük meg. 

2.3.9. Amennyiben az arra feljogosított közhatalmi szervek a jogszabályokban előírt módon kérnek 

fel személyes adatok átadására, azt a jogi előírásoknak megfelelően teljesítjük. 

2.3.10.  Az intézmény alkalmazottai vonatkozásában az adatok kezelésének eljárásrendjét a 

nevelőtestület, valamint az közalkalmazotti tanács, üzemi tanács fórumain illetve a szokásos 

belső információs csatornák mentén kell ismertetni az érintettekkel. 

2.3.11.  Az iskolai intézményi tanács képviselőinek adatszolgáltatási és továbbítási kötelezettségét, 

teendőit, azok módját és határidejét jogszabály írja elő. 

 

 

 



 

 

2.4. Különös preferenciájú adatvédelmi kockázatok és kezelésük eljárásrendje 

 
2.4.1. A Köznevelés Információs Rendszerén (a továbbiakban: KIR) és az Integrált nyomon követő 

rendszeren (a továbbiakban: INYR) keresztül történő, jogszabályban meghatározott 

gyermeki/tanulói és alkalmazotti adatok kezelése (adatfelvétel,  adatrögzítés, adattovábbítás), 

a gyermekek/tanulók nyilvántartásában és az alkalmazottak személyi anyagában található 

adatok kezelése az adatszolgáltatására  vonatkozó  jogszabályi előírások alapján az érintett 

jogok gyakorlásának biztosításával történik. 

A személyes adatok gyűjtésében és kezelésében, valamint anonimizálásában részt vevő személy (az 

intézményvezető által megbízott alkalmazottak) jogviszonyának fennállása és annak megszűnése után 

is köteles az adattitkot megtartani, ezért jogi felelősség terheli. 

 

Az intézményvezető a jogszabályi kötelezettség alapján kezelendő online felületek adatrögzítői 

feladatainak elvégzésével az óvodatitkárt/iskolatitkárt/ügyviteli munkatársat bízza meg az egyedi 

munkaköri leírásában foglaltak szerint (munkaköri leírás-kiegészítés). Az intézményvezető a KIR 

Mesterjelszó-kezelő rendszerén keresztül az egyes adatrögzítési feladatok elvégzésével 

(jogosultságok kiosztása és megerősítése) más intézményi alkalmazottakat is megbízhat. 

Az adatkezelésről szóló megbízást írásba kell foglalni, melyben az adatkezeléssel megbízott 

alkalmazott nyilatkozik arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit és jogosultságait 

megértette, azokat betartja. 

Az adatkezelés operatív feladatainak elvégzésével megbízott alkalmazott köteles feladatát az 

elvárható gondosság és a bizalmi viszonyból származó felelősség alapján végezni, és az adattitkot 

megőrizni. 

Az intézményvezető illetve az általa megbízott alkalmazott köteles az adatkezelés során az adatok 

feldolgozásával kapcsolatos szakmai problémát az intézmény adatvédelmi tisztviselőjével 

megosztani; jogosult az adatvédelmi tisztviselőhöz szakmai tanácsért fordulni. Az elektronikus 

rendszereken történő adatrögzítés és -továbbítás rendjét az ágazati jogszabályok, vagy jogszerű 

keretek között a fenntartói rendelkezések határozzák meg 

A személyes adatok kezelése célhoz kötöttségének megfelelően a köznevelési intézmény alkalmazotti 

nyilvántartásából személyes adat a kormányhivatal részére is továbbítható az országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet), továbbá a pedagógusok minősítése lefolytatásának céljából. 

Ezen adatok rögzítése, továbbítása és kezelése céljából az intézményvezető megbízza az intézmény 

iskolatitkárát. 

Az elektronikusan előállított dokumentumrendszer kezelését és a hitelesített tárolt dokumentumok 

kezelésének rendjét az intézmény szervezeti és működés szabályzata normalizálja. 

2.4.2. Az iskolában kötelezően lefolytatott országos mérések, értékelések során – a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően – rögzítendő adatok továbbításáért az intézményvezető adatkezelési 



 

 

jogosultsággal ruházza fel a mérés, értékelés az iskolatitkárt. A feladatellátással való 

megbízást az éves munkatervben is rögzíteni kell, s azt a munkaköri leírás kiegészítéseként 

is meg kell jeleníteni. 

Az országos mérés során az önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, 

tanulási és életviteli szokásaira, a szülők iskolázottságára és foglalkoztatására vonatkozó adatokat 

(családi háttér index) a nevelési-oktatási intézmény nem ismerheti a különleges adatokra való 

tekintettel, mely fokozott adatbiztonsági kockázatot képez. 

 

Az adatkezelési kötelezettség részét képezi a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintettek 

(tanulók, szülők, törvényes képviselők) tájékoztatása arról, hogy a mérési rendszerben generált és 

használt mérési azonosítóval az Oktatási Hivatal egyéni szinten, de személyazonosításra alkalmatlan 

módon, a köznevelési és felsőoktatási intézmények hatékonyságának elemzése céljából közvetlenül 

összekapcsolhatja a tanuló mérési, illetve egyéb iskolai, érettségi, középfokú és felsőoktatási felvételi 

teljesítményére, eredményére, valamint egyéb, a köznevelési és felsőoktatási továbbhaladására 

vonatkozó, általa nyilvántartott adatokat. 

2.4.3. Az intézményi tanács képviselőjének adatközlési kötelezettsége teljesítésének módjáról, az 

adatrögzítő személyéről az intézményi tanács saját hatáskörében dönt, mely döntésről írásban 

tájékoztatja az intézményvezetőt. 

2.4.4. Az iskolában használt elektronikus naplóban rögzített személyes adatok kezelésének 

komplex eljárásrendjét (e-napló felhasználói csoportjai és feladataik; rendszerüzemeltetők 

feladatköre; az e-napló működésével kapcsolatos konkrét feladatok, határidők, felelősök; 

üzemeltetési szabályok; e-napló hitelesítési protokollja; a rendszer elérésének lehetőségei; az 

e-napló által kötelezően nyilvántartott adatok) az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata határozza meg. 

Az intézményvezető az éves iskolai munkatervben – rendkívüli esetben egyedi, írásba foglalt 

határozatban – rendelkezik az e-napló rendszer üzemeltetéséért felelős intézményi alkalmazottak: az 

e-napló felelős és a rendszergazda személyéről és feladatköri specifikációjukról (munkaköri leírás-

kiegészítés). 

Az e-napló rendszeresen frissített szoftvervédelmi programokkal való biztonságossá tételének 

munkálatai a rendszergazda feladatkörébe tartoznak. 

2.4.5. A tanulói jogviszony megszűnését követő 15 napon belül az iskola gondoskodik arról, hogy a 

tanulói adatokat az illetékes kormányhivatal egyidejű értesítése mellett a tanulói 

nyilvántartásból törölje. A feladat címzettje az iskolatitkár vagy az intézményvezető által 

ezzel időlegesen vagy állandó jelleggel megbízott intézményi alkalmazott. 

2.4.6. A pedagógiai szakszolgálati ellátásban részt vevő tanulók személyes adatai, az őket érintő 

ellátási események és azon nevelési-oktatási intézmény törvényben meghatározott adatai, 

amellyel az ellátottak tanulói jogviszonyban állnak, elektronikus információs rendszeren 



 

 

rögzítendők, melynek adatállományát a KIR-t üzemeltető Oktatási Hivatal és az érintett 

tanulóval foglalkozó szakember viszi fel az INYR adatbázisába. 

2.4.7. Az iskola adatainak pedagógiai szakszolgálatok felé történő továbbítása a kontrollvizsgálati 

kérelemben és más a szakszolgálat részére továbbítandó dokumentumokban történik, melyek 

kitöltése (adatrögzítés) a fejlesztéssel, gyógypedagógiai megsegítéssel foglalkozó 

együttnevelést segítő pedagógus és az érintett tanuló osztályfőnökének a feladata. Az adatrögzítés- és 

továbbítás pontossága felett az igazgató-helyettes őrködik. Az adatkezelésre vonatkozó protokollról 

való tájékoztatás az igazgató-helyettes feladata, aki ezt a nevelőtestületi értekezleten eszközli. 

2.4.8. Az pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartásnak az INYR-t érintő valamennyi 

kérdésével az általános igazgatóhelyettes és a fejlesztő munkaközösség vezetője foglalkozik. 

2.4.9. Az INYR működéséről, a vonatkozó adatkezelési rendről az osztályfőnökök a szülői 

értekezleten adnak tájékoztatást a szülőknek. 

2.4.10.  A jogszabályban foglaltaknak megfelelően a tanulók fizikai állapotának (fittségének) 

felmérését végző testnevelés szakos pedagógus tanulónként rögzíti a Nemzeti Egységes 

Tanulói Fittségi Rendszer (a továbbiakban: NETFIT) informatikai rendszerében a mérés 

eredményeit. 

2.4.11. A mérés rögzítéséhez szükséges tanulói adatokról a mérés rögzítését végző pedagógus az 

osztálynaplóból, illetve szükség esetén az iskolatitkártól jogosult tájékozódni. 

2.4.12.  A NETFIT rendszer keretein belül a tanulók mérési azonosítóját a mérést rögzítő pedagógus 

köteles bizalmasan kezelni és írásvédett fájlban tárolni. 

2.4.13.  A NETFIT rendszer keretében értékelt tanulói adatokra az adatvédelem és - kezelés általános 

normái vonatkoznak (célhoz kötött felhasználhatóság, anonimizált formájú tárolás, 

jogszabály kifejezett ezirányú rendelkezéséhez kötött továbbítás). 

2.4.14.  A mérés befejezésének határidejeként jogszabályban meghatározott napot megelőző utolsó 

szülői értekezleten vagy írásos értesítés formájában a mérésben érintett tanulók szüleit 

értesíteni kell gyermekeik mérési adatai megtekintésének módjáról. 

2.4.15.  A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatására szolgáló korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása során az adatkezelésre 

jogosultak körét jogszabály és az intézmény szervezeti és működési szabályzata által 

nevesített intézményi alkalmazottak jogosultak kezelni az adatkezelés általános szabályai 

alapján. 

2.4.16. A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) alkalmazása során kezelt 

tanulói és alkalmazotti személyes adatok kezelése tekintetében az KIR-ben és az INYR-ben 

kezelt adatok tekintetében meghatározott adatvédelmi szabályok az irányadóak, beleértve 

mindebbe az érintett jogok gyakorlásának teljes egészét [GDPR 15-22. cikk] 



 

 

III. Az intézmény érintett felhasználóinak adatkezeléssel és 

adatvédelemmel kapcsolatos jogai, az érintett jogok biztosítása 

3.1. Az intézmény adatkezeléssel érintett felhasználója: 
 

a) tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről; 
 

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését; 
 

c) kérelmezheti – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak 

törlését; 

d) jogosult – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – kérni személyes 

adatai kezelésének korlátozását, 

e) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az intézmény rendelkezésére  bocsátott személyes 

adatait tagolt, széles körben használt, géppel  olvasható  formátumban  megkapja, 

f) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha azok célja közvetlen üzletszerzés vagy arra 

irányul. 

E jogok érvényesítése érdekében az érintett az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét személyesen vagy 

írásban (elektronikus úton) megkeresheti az általa érvényesíteni kívánt jogosultság kérelmének 

előadásával. Amennyiben az érintett kérése elektronikus úton (telefon, fax, e-mail) nem teljesíthető 

vagy az érintett ezt kifejezetten kéri, az adatvédelmi tisztviselő az érintettet a vele egyeztetett 

időpontban az intézmény épületében fogadja, majd – ügyelve arra, hogy ne zavarják az intézményben 

folyó munkát – az érintett kérésének eleget tesz, figyelve arra, hogy harmadik személy személyes 

adatainak védelméhez való joga ne sérüljön. 

Az adatkezelésről feljegyzést kell készíteni és annak tényét az adatvédelmi nyilvántartásba rögzíteni 

kell. 

3.2. Az érintett kérelmére az intézmény – adatvédelmi tisztviselője útján – tájékoztatást ad az 

intézmény általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat 

(címzetti hozzáférés). Az intézmény köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában megadni az érdemi 

tájékoztatást.



 

 

 

 

3.3. Az érintett személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt 

jogszabály nemzetbiztonsági érdek, a honvédelem, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés érdekében, az 

adatkezelésben érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza, vagy ha az érintett 

kérelme egyértelműen megalapozatlan esetleg – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre. Az intézmény köteles az említett érintettel a 

felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. 

3.4. A valóságnak meg nem felelő adatot az intézmény az érintett kérelmére – amennyiben 

többoldalúan meggyőződött annak helyes voltáról, annak megfelelően – helyesbíteni köteles. 

Ha a helyesbítésre azért kerül sor, mert az adatkezelés folyamán az intézmény felismerte annak 

szükségességét, és meggyőződött a helyes adattartalomról, akkor is értesíteni kell a 

helyesbítésről az érintettet, ha nem az önkéntes hozzájárulása alapozza meg az adatkezelés 

jogalapját. 

3.5. A személyes adatot törölni kell, ha: 

a) kezelése jogellenes; 

b) a kezelésében érintett személy kéri, és jogszabály ezt lehetővé teszi; 

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a 

törlést jogszabály nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott 

határideje lejárt; 

e) azt a felügyeleti hatóság vagy a bíróság határozatában elrendelte. 

 
3.6. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az intézmény indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az intézmény pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike 

fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adat kezeléséhez való hozzájárulását; 

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

d) a személyes adatokat az intézményre alkalmazandó jogszabályban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 

 
3.7. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelésben érintetteteket, továbbá mindazokat értesíteni 

kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha 

ez az adatkezelés céljára való tekintettel az adatkezelésben érintett jogos érdekét nem sérti.



 

 

 

 

3.8. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az intézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az intézmény ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az intézménynek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az intézmény jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
3.9. Az adatkezelésben érintett személy tiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okokból személyes 

adatainak kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése illetve továbbítása kizárólag az intézmény vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály 

rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, kivéve, ha az adatkezelésre 

közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi. 

 
3.10. Az intézmény – 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 

intézmény köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 

megszüntetni, és az adatokat tárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az adatkezelésben érintett az intézménynek e döntésével nem ért egyet, az ellen – 

annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

 
3.11. Az intézmény az adatkezelésben érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést jogszabály 

rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható a címzett részére, ha az címzett egyetértett a 

tiltakozással, illetőleg a felügyeleti hatóság vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.



 

 

 

 

3.12. Az érintett a jogainak megsértése esetén az intézmény ellen a felügyeleti hatósághoz vagy 

bírósághoz fordulhat a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak megsértése miatt. A 

jogérvényesítéshez szükséges információkról az adatvédelmi tisztviselő az érintettet kérésére 

tájékoztatja. 

 
3.13. Az adatok őrzésének időtartamáról a jogszabályban meghatározottak szerint a vonatkozó 

iratkezelési szabályok és az irattári terv rendelkezései az irányadóak. 

 

IV. Az adatvédelmi incidens 

 
4.1. Adatvédelmi incidens észlelése során a köznevelési intézmény bármely alkalmazottjának jelzési 

kötelezettsége keletkezik az adatvédelmi tisztviselő felé, aki az adatvédelemhez fűződő jogsértés 

vélelmezett megtörténtének minden egyedi körülményét mérlegeli. Vizsgálata során azt elemzi, 

hogy különösen magas kockázati szintűnek értékelhető-e az adatvédelmi incidens a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Következtetéseiről az adatvédelmi incidens 

kezelésére vonatkozó javaslattétellel együtt haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt. 

4.2. Különösen magas kockázati szintűnek értékelhető az adatvédelmi incidens jellege, ha: 

a) a kezelt adat olyan adatbázissal kerül összekapcsolásra, amelynél nincs meg az 

összekapcsolásra kerülő személyes adat vonatkozásában az adatkezelés jogalapja; 

b) az érintett jog gyakorlása során harmadik személy személyes adataihoz történő jogosulatlan 

hozzáférés történik; 

c) az országos mérések során használt mérési azonosító harmadik személy számára 

beazonosíthatóvá válik; 

d) az intézményi honlapon vagy közösségi internetes megosztó oldalon olyan személyes adat 

(pl. képmás, hanganyag, audiovizuális fájl) kerül közlésre, melyből az érintett 

beazonosíthatóvá válik; 

e) megsemmisül olyan adat, amely az érintettet megillető jogszabályon alapuló kedvezményhez 

szükséges; 

f) a gyermek, a tanuló előmenetelével, magaviseletével, sajátos státuszával (sajátos nevelési 

igény, hátrányos helyzet) kapcsolatos adat kerül az érintett beleegyezése nélkül harmadik 

személy tudtára vagy nyilvánosságra 

s ebből fakadóan az érintettnek hátránya, érdeksérelme keletkezik. 

 
4.3. Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi tisztviselő feljegyzést vezet, mely bizalmas jellegű, 

így gondoskodik arról, hogy az ne kerüljön jogosulatlanul harmadik személy tudomására.



 

 

 

 

4.4. Az adatvédelmi incidensekről szóló feljegyzések – a szükséges terjedelemben – részét képezik 

az adatvédelmi nyilvántartásnak. 

4.5. Amennyiben az adatkezelői feladatkörében eljáró intézményvezető az adatvédelmi incidenst 

kritikus kockázati szintűnek értékeli, arról indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelentést tesz 

a felügyeleti hatóságnak. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá 

a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

4.6. Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 

hozzávetőleges számát; 

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

4.7. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, arról az intézményvezető – az adatvédelmi tisztviselő útján – 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet. 

 

V. Az érintettek előzetes tájékoztatása 

 
5.1. A köznevelési intézmény az érintettet előzetes tájékoztatás keretében írásos formában 

tájékoztatja érintetti jogainak az adott konkrét adatkezeléshez kapcsolódó gyakorlásának 

lehetőségeiről, valamint az adatvédelmi incidensek esetén követendő belső intézményi 

eljárásrendről. 

5.2. Az érintett kezdeményezésére az előzetes tájékoztatás szóban is nyújtható, melyre az érintett 

tanuló esetében az osztályfőnök, szülő, törvényes képviselő esetén az adatvédelmi tisztviselő 

köteles, figyelembe véve, hogy a tájékoztatásnak rövidnek, tömörnek, érthetőnek és 

egyértelműnek kell lennie. 

5.3. Az érintett jogokról szóló – a Szabályzat függelékében szereplő joghozzáférési protokoll könyv 

alapján megfogalmazott – előzetes tájékoztatást a következő formában kell az érintettek számára 

eljuttatni: 

a) adatkérő lap kiegészítő tájékoztató szövege 

b) a tanuló tájékoztató füzete (ellenőrző) 

c) intézményi honlap 

d) intézményi hirdetőfal 

e) elektronikus kommunikáció (fax, e-mail) 



 

 

 
5.4. A köznevelési intézmény vezetője indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az erre irányuló 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett jogokkal 

kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről, mely tájékoztatás indokolt esetben 

maximum két hónappal hosszabbítható meg, melynek tényéről az érintettet tájékoztatni kell. 

 

5.5. Az érintettől gyűjtött személyes adatok esetében a következő információkat kell az érintett 

rendelkezésére bocsátani az előzetes tájékoztatás keretében: 

a) a köznevelési intézmény neve, elérhetőségei (cím, telefon, fax, e-mail); 

b) az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail); 

c) az adatkezelés jogalapja (jogszabályi hivatkozás); 

d) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei; 

e) annak megnevezése, aki számára az adat továbbításra kerül (címzett); 

f) annak ténye, hogy harmadik országbeli címzett részére továbbításra kerül-e az adat; 

g) az adattárolás időtartama; 

h) érintett jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás; 

i) amennyiben érintett hozzájárulás a személyes adat kezelésének jogalapja a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásának lehetőségéről szóló tájékoztatás; 

j) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a hatóság elérhetőségei (webcím, 

e-mail); 

k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen 

alapul vagy szerződés kötésének feltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes 

adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az 

adatszolgáltatás elmaradása. 

5.6. Ha a személyes adatok nem az érintettől származnak, a következő információkat kell az 

érintett rendelkezésére bocsátani az előzetes tájékoztatás keretében: 

a) a köznevelési intézmény neve, elérhetőségei (cím, telefon, fax, e-mail); 

b) az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail); 

c) az adatkezelés jogalapja (jogszabályi hivatkozás); 

d) a kezelt adatok kategóriái; 

e) annak megnevezése, aki számára az adat továbbításra kerül (címzett); 

f) annak ténye, hogy harmadik országbeli címzett részére továbbításra kerül-e az adat; 

g) a személyes adatok tárolásának időtartama; 

h) érintett jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás; 

i) amennyiben érintett hozzájárulás a személyes adat kezelésének jogalapja a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásának lehetőségéről szóló tájékoztatás; 

j) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a hatóság elérhetőségei (webcím, 

e-mail); 

 

5.7. Az előzetes tájékoztatást 

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok 

megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; 

b)  ha a személyes adatok használata az érintettel való kapcsolattartás céljára történik, legalább 

az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; 



 

 

c) ha várhatóan más címzettel is közlésre kerülnek az adatok, legkésőbb a személyes adatok 

első alkalommal való közlésekor kell elvégezni. 

 

VI. Az adatvédelmi tisztviselő és feladatai 

6.1. A Tankerület adatvédelmi tisztviselőt bíz meg, akinek feladatait az e fejezetben foglaltak alapján 

határozza meg. 

6.2. Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog  és gyakorlat 

szakértői szintű ismerete, valamint a feladatok ellátására való személyes alkalmasság alapján 

kell kijelölni. 

6.3. Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezeléssel és -védelemmel kapcsolatos feladatainak ellátása 

körében nem utasítható.  

6.4. Az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátása során a tevékenységéhez szükséges 

terjedelemben az intézményben kezelt valamennyi személyes és különleges adatba betekinthet. 

6.5. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy 

az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

6.6. Az adatvédelmi tisztviselő az adatbiztonság megerősítését, az érintettek jogérvényesítésének 

elősegítését célzó tevékenységi körében a következő teendőket látja a köznevelési 

intézményben: 

 

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az intézmény adatkezelést végző alkalmazottai részére a 

GDPR, valamint az egyéb adatvédelmi jogszabályokból fakadó kötelezettségeikkel 

kapcsolatban; 

b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezéseknek, való 

megfelelést az intézményben; 

c) elkészíti az iratkezelés és az adatvédelem belső intézményi szabályzatainak szövegtervezetét, 

lefolytatja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket (véleményezés), szükség esetén e 

szabályzatok – vagy más kapcsolódó tárgykörű szabályozók – módosítására tesz javaslatot; 

d) ellátja az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos gyakorlati és adminisztratív teendőket a 

Szabályzatban foglaltak alapján; 

e) elkészíti és folyamatosan aktualizálja az előzetes tájékoztatás szövegét; 

f) elkészíti a joghozzáférési protokoll könyvet; 

g) az intézményben folyó adatkezelésről szóló helyzetelemzést készít adatlista formájában 

(adattérkép); 

h) adatvédelmi kockázatelemzéseket készít; 

i) közreműködik az érintett jogok gyakorlásában a Szabályzatban foglaltak alapján; 

j) vezeti az adatvédelmi nyilvántartást; 

k) együttműködik a felügyeleti hatósággal; 

l) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti 

hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele; 

m) az adatvédelemmel és az infokommunikációs joggal kapcsolatos ismereteit 

folyamatosan bővíti, részt vesz az ezirányú továbbképzéseken. 



 

 

6.7. Az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit (telefon, e-mail) az intézményi honlapon 

közzé kell tenni. 

 

VII. Az intézmény informatikai rendszerének működtetésére 

vonatkozó biztonsági szabályok 

 
7.1. Adat- és titokvédelem 

 
Az intézmény által az alkalmazottak használatára kihelyezett és telepített számítógépeihez való 

hozzáférés felhasználói névvel és a hozzá kapcsolódó jelszóval védett. Minden szolgáltatás, program 

és adat elérése csak a fenti módon lehetséges. A  felhasználók  kötelesek  jelszót használni, amelynek 

egyedinek és nehezen visszafejthetőnek kell lennie. 

Negyedévente a felhasználói jelszavakat meg kell változtatni az alábbi feltételeknek megfelelően: 

● legalább 8 karakter hosszú legyen; 

● szerepeljen benne betű, szám és egyéb jel (pl.: #, &, $, * stb.). 
 

A felhasználót a jelszó megváltoztatására fel kell szólítani. Amennyiben a harmadik felszólításra sem 

történik meg a felhasználói jelszó megváltoztatása, abban az esetben a rendszerbe való belépés 

automatikusan megszűnik a felhasználó számára. A kitiltás után a rendszerbe való újbóli csatlakozás 

kizárólag az intézményvezető engedélye alapján történhet. 

 

A számítógépeket bejelentkezett állapotban hagyni hosszabb időre nem szabad. Az ennek 

következtében végrehajtott illetéktelen hozzáférésekből fakadó károkért a felhasználó anyagilag felel. 

 

A jogos és illetéktelen hozzáférés naplózásra kerül. A rendszernaplóból egyértelműen ki kell derülnie 

a ki- és bejelentkezések időpontjának. 

 

Az intézményben kihelyezett számítógépek szabályos használatát az óvoda/iskola/kollégium 

rendszergazda feladatokat ellátó alkalmazottja (a továbbiakban: rendszergazda) végzi. 

 
A jogosultságok által megszerezhető, a tevékenységek naplózásával, a forgalom ellenőrzésével, 

továbbá más számítástechnikai eszközökkel gyűjtött információk csak az informatikai rendszer 

működésének javítására, a rendellenes használat kiszűrésére, a szabálysértő magatartás felderítésére 

használhatók. Egyéb célra való információgyűjtésre vagy felhasználásra kizárólag az intézményvezető 

adhat írásos utasítást. Ilyen információkat csak a rendszergazda vagy ezzel az intézményvezető által 

írásban megbízottak gyűjthetnek. 

 

7.2. Input oldali rendszervédelem 

 
A rendszerbe elektronikus formában bekerülő ismeretlen adathordozón lévő adatokat, programokat 

minden esetben előzetesen ellenőrizni kell vírusvizsgáló szoftverrel. Ha az ellenőrzés vírust talált, 

vagy a betöltés során vírusgyanús esemény történik, a folyamatot azonnal meg kell szakítani, a 

számítógépet ki kell kapcsolni, és a rendszergazdát haladéktalanul értesíteni kell. 

 

Az intézmény informatikai rendszere is az internet oldaláról nézve elektronikus védelemmel 

(vírusfigyelő és -irtó alkalmazások, tűzfal) rendelkezik. Ennek ellenére azonban előfordulhatnak olyan 



 

 

levelek és a levelekhez kapcsolt csatolt fájlok, amelyek vírussal fertőzöttek lehetnek. Ha a 

vírusveszély bármilyen gyanúja felmerül, a leírtakhoz hasonlóan kell eljárni. 

 

Az intézményben gyermekek, tanulók által használt illetve hozzáférhető internet-hozzáféréssel 

rendelkező számítógépeket a kiskorú felhasználók védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 

használható, magyar nyelvű szoftverrel (gyermekvédelmi szoftver) kell ellátni. Intézményünkben 

az alábbi gyermekvédelmi szoftvereket használjuk (megfelelő kiválasztandó) 

 Magyar nyelvű szoftverek:  
 

Sulinetes szűrőprogram 

 
7.3. Output oldali adatvédelem 

 
A rendszerben tárolt adatokat, információkat csak az azok elérésére jogosult felhasználó másolhatja, 

illetve nyomtathatja ki. A fenti rendszerből kikerült adatok és információk kezeléséért, annak 

felhasználója teljes felelősséggel tartozik. 

 

7.4. Mentés, megsemmisítés, archiválás 

 
A rendszerben tárolt adatokat rendszeresen menteni kell. A mentés történhet mágneses vagy optikai 

elven működő adathordozóra. A sérült vagy használaton kívül helyezett – hivatalos vagy személyes 

információkat tartalmazó – adathordozók megsemmisítése a rendszergazda feladata. Az ilyen tartalmú 

rontott papíralapú dokumentumok megsemmisítését úgy kell elvégezni, hogy azok azonosításra 

alkalmatlanok legyenek (pl. rontott fénymásolat). 

 

A rendszerben tárolt adatok archiválását a rendszergazda az intézmény ügyviteli és iratkezelési 

szabályai szerint végzi. 

 

VIII. Az adatvédelmi nyilvántartás 

8.1. A köznevelési intézmény, mint közfeladatot ellátó szerv az adatkezelői felelősségébe tartozó 

végzett adatkezelési tevékenységeiről írásos nyilvántartást vezet, melynek adminisztratív 

teendőit az adatvédelmi tisztviselő látja el. 

8.2. Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza: 

a) az intézmény nevét és elérhetőségét (cím, telefon, fax, e-mail); 

b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét (telefon, e-mail); 

c) az intézményben folyó adatkezelés céljait; 

d) az érintettek, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését; 

e) a címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a 

harmadik országbeli címzetteket; 

f) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítására vonatkozó információkat, beleértve a harmadik ország vagy a 

nemzetközi szervezet azonosítását; 



 

 

g) a különböző adatkategóriák törlésére az irattári tervvel összhangban előirányzott 

határidőket; 

h) az adatkezelés biztonságát garantáló technikai és szervezési intézkedések általános leírását; 

i) az adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartást; 

j) az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmek számát, időpontját, tárgyának rövid 

bemutatását; 

8.3. Az adatvédelmi nyilvántartásban definiálni kell az intézményben használt nyilvántartási 

rendszereket azok pontos megnevezésével és az adatvédelmi kockázatok értékelésével. 

IX. Záró rendelkezések 

9.1. A Szabályzat az intézmény iratkezelési szabályzatának mellékleteként a nevelőtestület általi 

elfogadását követően válik hatályossá. 

 

9.2. Az intézményi adatvédelmi nyilvántartást az iskola irattárában lehet megtekinteni. 

9.3. A Szabályzatot az intézményi honlapon közzé kell tenni. 

 
9.4. A Szabályzat módosítására az elfogadására irányadó jogszabályi előírások érvényesek. 

 
9.5. A Szabályzat módosítására akkor kerülhet sor, ha 

a) jogszabályi változás miatt a normaszöveg korrekciói szükségessé válnak, beleértve ebbe az 

uniós jogi aktusok és a hatályos hazai jogi előírások megváltozását; 

b) az adatvédelmi tisztviselő kezdeményezi az intézményi folyamatok elemzése vagy az 

adatvédelmi incidensek nyomán; 

c) azt a felügyeleti hatóság eseti döntésében kifejezetten szükségesnek ítéli meg; 

d) a nevelőtestület vagy a véleménynyilvánító közösségek kezdeményezik.



 

 

 

X. Legitimációs záradék 

 
10.1. Az adatvédelmi szabályzatot a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola nevelőtestülete 

 

 

2020     év              május             hó    12    napján megtartott ülésén elfogadta. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 Függelék: Joghozzáférési protokoll könyv 
 

I.  Az érintett személyes adataihoz történő hozzáférési joga  
 

Az érintett a személyes adataihoz történő hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy az 

adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

következő információkhoz hozzáférést kapjon, mely az önrendelkezés garanciája egyben. 

Jogforrás: GDPR 15. cikk 
 

Releváns intézményi gyakorlat leírása: 
 

Minden tanév elején, szeptember 1-ig a szülőket egy nyilatkozat kitöltésére és megismerésére, 

valamint saját döntés alapján aláírására kérjük. Ennek másodpéldányát a szülő megkapja. Ebben közre 

adja azokat a személyes adatokat, amelyeket az iskola a szülő és gyermeke vonatkozásában kezel, 

továbbá tudomást szereznek a hozzáférés, helyesbítés, törlés,  adathordozhatóság, korlátozás, tiltás, 

visszavonás, panaszbenyújtás lehetőségéről. 

Ezen kívül minden tanév szeptember 1-ig tájékoztatást kap a szülő az érintetti jogainak gyakorlásáról. 

 

 
A téma modellezése (kérdés-felelet): 
 

● Milyen formában szerez a szülő tudomást arról, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e? 

● Minden tanév szeptember 1-ig egy nyilatkozatot tölt ki a szülő az iskola titkárságára 

eljuttatva, a szülő által ellenjegyezve, melyben közli az őt és gyermekét érintő személyes 

adatokat. Ebben a nyilatkozatban illetve egy ehhez mellékelt tájékoztatóban a személyes 

adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információk megtalálhatóak. 

 
 A helyesbítéshez való jog 
 

A helyesbítéshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes  adatokat figyelembe véve az 

adatkezelés célját, továbbá arra is jogosult, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.



 

 

 

 

Jogforrás: GDPR 16. cikk 
 

Releváns intézményi gyakorlat leírása: 
 

A szülő az iskola titkárságán leadott kérelmében kérheti a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, kiegészítését. A helyesbítést, kiegészítést az iskola legkésőbb 8  napon  belül  elvégzi. 

A téma modellezése (kérdés-felelet): 
 

● Hol kérheti a szülő a helyesbítést? 

● A szülő adatainak helyesbítését írásban kérheti az iskolatitkárságon. Az adatok helyesbítésére 

ugyanazok a formai kívánalmak vonatkoznak, mint az adatkezelési hozzájárulásra (ld. I. 

pont) 

● Milyen határidővel? 

● 8 napon belül az iskola helyesbít vagy kiegészít. 

II.  A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 
 

A törléshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,  hogy 

az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott 

feltételek fennállása esetén, melyek során az adatkezelőnek kell gondoskodnia a törölt adatok 

visszakereshetőségének megakadályozásáról (biztonsági garancia). 

Jogforrás: GDPR 17. cikk 
 

Releváns intézményi gyakorlat leírása: 
 

Az iskola titkárságán kérelmezheti a szülő a rá vonatkozó személyes adatai  törlését  írásos  kérelem 

formájában. Az iskola meghatározott feltételek fennállása esetén a kért adatokat haladéktalanul törli, 

és gondoskodik a visszakereshetőség megakadályozásáról. 

A téma modellezése (kérdés-felelet): 
 

● Hol kérheti a szülő a rá vonatkozó személyes adatok törlését? 

● Az iskola titkárságán. 

● Milyen formában? 

● Írásbeli kérelem formájában. (itt elég ennyi)



 

 

 

III.  Az adatok kezelésének korlátozásához való jog 
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére bizonyos 

kondíciók keretében az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely az adatok illetéktelen 

felhasználásának meggátolását szolgáló jogosultság, s mint ilyen, a különös védettségű adatoknál 

lehet leginkább releváns. 

Jogforrás: GDPR 18. cikk 
 

Releváns intézményi gyakorlat leírása: 
 

A szülő az iskola titkárságán kérheti a rá vonatkozó adatok kezelésének korlátozását írásbeli kérelem 

formájában. 

A téma modellezése (kérdés-felelet): 
 

● Hogyan és hol kérheti a szülő a rá vonatkozó adatok kezelésének korlátozását? 

 
● A szülő adatai kezelésének korlátozására irányuló kérését írásban juttathatja el az 

iskolatitkárságra. Az adatok helyesbítésére ugyanazok a formai kívánalmak vonatkoznak, 

mint az adatkezelési hozzájárulásra (ld. I. pont) . 

IV.  Az adathordozhatósághoz való jog 
 

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 

adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozza az az adatkezelő, amelynek a személyes 

adatokat a rendelkezésére bocsátotta, s ez esetben is kiemelt fontosságú a hordozott adatok 

teljességének, pontosságának a megőrzése alapelvi szinten. 

Jogforrás: GDPR 20. cikk 
 

Releváns intézményi gyakorlat leírása: 
 

A szülő az iskola titkárságán írásbeli kérelem formájában kérheti a rá vonatkozó személyes adatainak 

átadását a törvényben meghatározott módon. Az iskola 8 napon belül a kért adatokat kiadja. 

A téma modellezése (kérdés-felelet): 
 

● Hogyan kérheti a szülő a rá vonatkozó személyes adatainak kiadását? 

● Írásbeli kérelem formájában.



 

 

 

 

● Hol kérheti? 

● Az iskolatitkárságon. 

● Milyen határidővel adja ki az iskola? 

● 8 napon belül. 

V.  A tiltakozáshoz való jog  
 

A tiltakozáshoz való jog szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a GDPR-ban definiált profilalkotást 

is, mely esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,  ha az adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Jogforrás: GDPR 21. cikk 
 

Releváns intézményi gyakorlat leírása: 

 
A szülő az iskola titkárságán leadott írásbeli nyilatkozatban tiltakozhat személyes adatainak kezelése 

ellen. 

A téma modellezése (kérdés-felelet): 
 

● Hogyan tiltakozhat a szülő a rá vonatkozó személyes adatainak kezelése ellen? 

● A szülő adatai kezelésére vonatkozó tiltakozását írásban megfogalmazva juttathatja el az 

iskolába 

● Hol tiltakozhat? 

● A nyilatkozatot az iskolatitkárságra kell eljuttatni. 
 

VI. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben 

érintené. 

Jogforrás: GDPR 22. cikk 
 

Releváns intézményi gyakorlat leírása:
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A szülő az iskola titkárságán írásos formában nyilatkozhat arról, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, 

kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy 

őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 

 
A téma modellezése (kérdés-felelet): 
 

● Hogyan tiltakozhat a szülő? 

● A szülő az automatizált adatkezelésére vonatkozó nyilatkozatát írásos nyilatkozat formájában 

juttathatja el az iskolába. 

● Hol tiltakozhat? 

● A nyilatkozatot az iskolatitkárságra kell eljuttatni. 
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3. sz. melléklet Munkaköri leírások 
 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Intézmény neve, címe:                        Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése:              intézményvezető-helyettes 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:        Intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi vezető:           Intézményvezető 

 

A munkakör célja:  
Az  intézményvezető  munkájának  segítése  az  iskolavezetés  szerteágazó  feladatainak  

ellátásában egyes munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes hatáskörrel 

való irányítása,  

az intézményvezető távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése.  

 

Alapvető felelősségek, feladatok:  

Az  intézményvezető-helyettes  az  intézményvezető  közvetlen  munkatársa,  felelősséggel  vesz  

részt az  iskolakoncepció  kialakításában,  a  tervek  elkészítésében,  a  kitűzött  célok  

megvalósításában,  a végrehajtás   ellenőrzésében.  Munkájával, magatartásával hozzájárul  a  

nyugodt  iskolai  élet  és  

demokratikus légkör kialakításához.  

 

• Részt    vesz    a    pedagógiai    program    kialakításában    az    intézményvezetővel    és    a         

munkaközösség-vezetőkkel  együtt  kialakított  munkarend  szerint.  Részt  vesz  az  iskola  éves  

munkatervének elkészítésében.  

• Irányítja,    segíti    és    ellenőrzi    a    szakmai    munkaközösségek    munkáját    a    vezetői 

munkamegosztásban megjelölt területen.  

• Fokozott   figyelemmel   kíséri   a   nevelők   munkáját,   óra 

látogatásokat   végez,   szakmai tanácsaival segíti a nevelő és oktatómunkát.  

• Alkalmanként felméréseket végez.  

• Ellenőrzi az adminisztrációs munkát.  

• Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan tájékoztatja az 

intézményvezetőt.  

• Tantestületi  értekezleteken  vitaindítót  tart,  egy-egy  nevelés-oktatási  helyzetet  önállóan 

elemez, szakterületéhez tartozó témában belső továbbképzést szervez.  

• Folyamatosan   törekszik   szakmai   tudásának   gyarapítására,   a   legkorszerűbb   szakmai 

ismeretek elsajátítására.  

• Segíti   a   DÖK   munkáját,   részt   vesz   üléseken,   tájékoztatja   a   diákönkormányzatot   a 

nevelőtestület őket érintő döntéseiről.  

• Felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért.  

• Felelős  a  vizsgák  (osztályozó,  különbözeti,  javító év  végi)  és  a  tanulmányi  versenyek 

zökkenőmentes lebonyolításáért.  

• Megszervezi  és  ellenőrzi  az  iskolaépület,  tantermek,  udvarok  rendjét  és  biztonságát  a  az 

intézményt  működtető  munkatársával  együtt,  szükség esetén  pedagógiai  vagy  munkáltatói 

intézkedést kezdeményez.  
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• Felelős a helyettesítések megszervezéséért.  

• Gondoskodik arról, hogy minden információt hirdetést megismerjenek a pedagógusok  

• Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a napközis étkezés rendjét, higiéniai, mennyiségi és minőségi 

követelmények meglétét. Tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt.  

• Közvetlenül  irányítja  és  felügyeli  a  felelősök  és  dolgozók  munkáját.  (pl.  tankönyvfelelős, 

rendszergazda)  

 

Személyzeti – munkáltatói feladatok:  

• Részt vesz a munkaerő-gazdálkodási terv elkészítésében,  

• a továbbképzési terv elkészítésében,  

• nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását,  

•  intézi a nevelők szülési szabadsággal, GYED-del, GYES-sel kapcsolatos ügyeit.  

 

Hivatali adminisztratív feladatok:  

 

• statisztikát készít (október 1., félév, év vége).  

• Gondoskodik  a  leendő  elsős  tanulók  beírásával  kapcsolatos  feladatok  ellátásáról,  

fokozott figyelemmel  kíséri  az  elsősök  munkáját,  szükség  esetén  gondoskodik  a  rászoruló  

tanulók  

szakértői bizottsághoz való irányításáról.  

• Gondoskodik  a  tanév  közben  távozó  illetve  érkező  tanulók  okmányainak  kezeléséről  

(KIR tanulói jogviszonyok).  

• Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, vizsga! és  

egyéb jegyzőkönyvek pontos vezetését.  

• Megszervezi az évi kompetenciaméréssel kapcsolatos  

teendőket.  

• Gondoskodik a szabályzatok aktualizálásáról, betartásáról és betartatásáról.  

 

 

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok:  

• A  nevelőktől  összegyűjtött  információk  alapján  javaslatot  tesz  a  szemléltető,  audiovizuális 

eszközök rendelésére.  

• Ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz ellátást.  

 

Szervezeti kapcsolatok:  

 

Iskolán belül:   

Az   intézményvezetővel   naponta   kölcsönösen   tájékoztatják   egymást   a   végzett   munkáról   

és feladatokról, napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.  

 

Iskolán kívül:  

Rendszeresen látogatja a szülői értekezleteket, egyéni fogadóórát tart, óvodával közösen szervezi 

az iskolaérettségi vizsgálatokat. 

 

Vecsés,2018.10.16. 

 

 

                             ……………………………………    ………………………………… 

                                     intézményvezető-helyettes                         munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: tanító  

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi vezető: Munkaközösség vezető 

 

A munkakör célja: 

Az iskola alsó tagozatán az alapvető feladat a gyermekek iskolai életre szocializálása, 

kötelességtudatuk és feladattartásuk kialakítása, az alapkészségek fejlesztése; az egészséges 

életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetése, gyakoroltatása a 

gyermekekkel; a tanulók életkornak megfelelő foglalkoztatása a Nemzeti alaptanterv (a 

továbbiakban: Nat) és az iskola pedagógiai programjának szellemében. 

 A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

- Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, 

- Pedagógiai program. 

A tanító a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 

Alapvető felelősségek és feladatok 

1. A tanító felelős a rábízott tanulók tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért; jogait és 

kötelességeit a nemzeti köznevelési törvény továbbá végrehajtási rendeletei, valamint 

az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai tartalmazzák. 

2. Következetesen betartja a pedagógus etika normáit. 

3. Legyen tisztában megjelenése, viselkedése és mindennemű megnyilvánulásának 

gyermekekre gyakorolt hatásával, nevelő értékével. 

4. Legyen diszkrét minden gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal kapcsolatos ügyében. 

5. Osztályában a tantárgyfelosztáson meghatározott tantárgyakat tanítja. 
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6. Napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat az 
osztályában tanító nevelőkkel, és a napközis/egész napos iskolai munkarendnek megfelelően 

egyeztet az aznapi tevékenységekről.  

7. Törvény adta jogánál fogva a tanításhoz maga választja meg a felhasználni kívánt 

taneszközöket és módszereket. Választása során tekintettel kell lennie arra, hogy 

munkájával a nevelőtestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgálja. A felelős 

taneszköz és módszerválasztás feltétele, hogy a tanító megismerje a rendelkezésre álló 

tanítási programokat és eszközöket. 

8. Folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új szakmai törekvésekről. Mind ezek 

érdekében konzultál a szakmai munkaközössége vezetőjével. 

9. Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

tanulóknak az életkori sajátosságoknak megfelelő foglalkoztatására, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására. 

10. Tanórai munkáját a tanulók adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat 

szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja tovább haladásukat. Szükség esetén – a 

fejlesztőpedagógussal együtt – szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez annak 

érdekében, hogy minden tanuló a képességeinek megfelelő intézményben folytathassa 

tanulmányait. Gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására is, amit a 

tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet. 

11. Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – elsajátítsa a helyi 

tanterv követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő 

ismereteket. 

12. A tanulók tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről. 

13. Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi munkáját annak 

figyelembevételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló 

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

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

értékeli. Az írásgyakorlatot és a matematikai feladatokat a következő órára, de 

legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani. 

14. A tanulók érdemjegyeit haladéktalanul a jegy szerzésének napján vezesse az e-krétába, 

valamint szignózza a diák ellenőrzőjébe. 

15. Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek, valamint a 

Nat kulcskompetenciák komplex fejlesztését. 

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

Feladata a tanulók minél alaposabb megismerése, amit állandó, tudatos megfigyeléssel, 

változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség szerinti családlátogatásokkal és 

különböző vizsgálatok segítségével érhet el. 

17. Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti 

velük az iskola házirendjét. 
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18. Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek. 

19. A tanulás megszerettetésére, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetésére, a tanulók spontán érdeklődésének fenntartására, fejlesztésére 

törekszik munkája során. 

20. Felelős azért, hogy a tanulók tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges 

körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő időt töltsenek 

szabad levegőn való mozgással is. 

21. Egyéb foglalkozások keretében tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a 

tanulók életkorának, igényeinek megfelelően. 

22. A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. 

23. A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait. 

24. Tiszteli a tanuló emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól 

is. 

25. Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyermekek segítéséről. Ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez 

(rendszeres iskolába járásra való felszólítás, feljelentés, segélyezés, étkezési és 

tanszerellátás, gyámügyi intézkedés stb.). 

26. Együttműködik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó iskolai alkalmazottal. 

27. Részt vesz az általa tanított tanulókat érintő szülői értekezleteken, osztályozó 

értekezleteken, esetmegbeszéléseken, problémamegoldó fórumokon, évfolyam- illetve 

osztályszintű megbeszéléseken. 

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

tanulókat érintő – kérdésről rendszeresen tájékoztatja. A tanulók előmeneteléről szóló 

minősítéseket, érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi a tájékoztató füzetbe. A 

munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, fogadóórát tart. 

29. Tájékoztatja a szülőket az iskolában használatos taneszközökről, szükség szerint részt 

vesz a tankönyvek kiosztásában, meghatározza a szükséges füzetek és íróeszközök 

körét. 

30. Igazolatlan mulasztás esetén az érvényben lévő rendeletek utasításai szerint járjon el. 

31. Szervezőmunkát végez a szülői szervezet megalakításában. Az arra alkalmas és 

vállalkozó szülőket bevonja a tanulmányi munka és a szabadidős foglalkozások, 

kirándulások, táborozások megszervezésébe. - A szülőket tájékoztatja az iskola 

pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai értékelési rendszerről. 

32. A tanító, mint a nevelőtestület tagja részt vesz a nevelőtestület döntéseinek 

meghatározásában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való 

részvétel. 

33. Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztálya megfelelő felkészítésével – a 

megbeszéltek szerint a tanulók életkorától függően műsorok tanításával – járul hozzá. 
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34. Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi és 

helyettesítési teendők ellátása. 

35. Ha egy rendkívüli esemény idején magára van utalva, teljes felelősséggel intézkedjen, 

majd jelentse feletteseinek. 

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

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

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

helyettesítés szakszerűségéhez. 

37. Szükség szerint kapcsolatot tart az óvodával valamint a felső tagozaton tanító 

kollégáival. 

38. Szakmai munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, kihasználja 

az iskola által biztosított továbbképzési lehetőségeket. 

39. Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola programjainak kialakításában. 

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

szervezi. 

További – egyedileg meghatározott – feladatok: 

 

 

Munkakörülményei 

● Adminisztratív feladatainak ellátásához az iskola számítógépeit internet hozzáférési 

lehetőséggel igénybe veheti. 

● Szülői kapcsolattartáshoz az intézmény telefonját igénybe veheti, 

● Munka alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni. 

● Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az 

általános igazgató helyettesnek kell bejelentenie. 

Záradék: 

A munkáltató kötelezheti a munkaköri leírásban meg nem nevezett egyéb munkák 

elvégzésére, ha a munka összefügg az intézmény működésével, és elvégzése nem ártalmas az 

egészségre. 

Jelen munkaköri leírás ……… év ………………… hónap ……. napján lép életbe, módosításáig, illetve 

a munkajogi jogviszony megszűnéséig érvényes. 

Vecsés, 2018. 10. 04. 

 

…………………………….. 

tanító  

……………………………. 

munkáltató 



 

37 

 
 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe:                      Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése:                     tanár  

Munkáltatói jogkör gyakorlója:              Intézményvezető 

     Közvetlen munkahelyi vezető:                Munkaközösség-vezető 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

- Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, 

- Pedagógiai program. 

 

A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket 

betöltők iránymutatása alapján látja el. 

 

Általános szakmai feladatok: 

1. A pedagógus munkáját az iskolai SZMSZ a Pedagógiai Program szem előtt tartásával 

2. széleskörű módszertani szabadsággal, az intézményvezetőnek vagy az SZMSZ szerinti 

vezető általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 

3. Amikor iskolai feladatokat lát el, hivatalos személynek minősül, közfeladatot ellátó 

személy. Ilyen minőségben a BTK fokozott büntetőjogi védelemben részesíti. 

4. Minden pedagógus tudásának és képességének maximumával szolgálja a tanulók 

értelmi, érzelmi, akarati és testi fejlődését. Tartsa tiszteletben, óvja és táplálja a 

gyermekek emberi méltóságát, empátiával forduljon feléjük. 

5. A pedagógus az intézményben és azon kívül is valamennyi szülő előtt hivatalos személy, 

ezért ehhez illő magatartást kell tanúsítania. 

6. Legyen tisztában megjelenése, viselkedése és mindennemű megnyilvánulásának 

gyermekekre gyakorolt hatásával, nevelő értékével. 

7. A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, 

gyakorolja a nevelőtestület tagjaként megillető jogait. 
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8. Legyen diszkrét minden gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal kapcsolatos ügyében. 

Továbbképzésen vesz részt a jogszabályban meghatározottak szerint. 

9. Ismerje meg tanulói képességét, kérésre készítsen pedagógiai jellemzést, illetve 

környezettanulmányt. Fordítson gondot a lemaradók felzárkóztatására, képességek 

fejlesztésére. 

10. Szükség esetén segítse a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság számára elkészítendő adminisztráció megvalósulását. Segítőkész, nyitott 

együttműködéssel viszonyuljon valamennyi kollégájához. 

11. Igazolatlan mulasztás esetén az érvényben lévő rendeletek utasításai szerint járjon el. 

12. Fordítson gondot az osztályban tanító tanárokkal való együttműködésre a mindennapi 

munka és az adminisztráció területein egyaránt. 

13. Munkahelyére időben, a tanítási órája vagy foglalkozása előtt 15 perccel érkezik. 

14. Adminisztrációs munkáját pontosan, határidőre, az iskolai dokumentumokban 

15. meghatározottak szerint végzi (e-napló, tájékoztató füzet, félévi, év végi statisztika). 

Adminisztrációs munkája során betartja a következőket: Az osztálynaplóban, 

16. bizonyítványban, anyakönyvben a rontást záradékolással kell javítani. A tanulók 

osztályzatait az e-naplóban és a tájékoztató füzetben folyamatosan vezeti. Az iskolai 

munka 

17. folyamatosságának és zavartalanságának érdekében törvényben, kollektív 

szerződésben meghatározottak szerint túlmunkára, helyettesítésre kötelezhető. 

18. A tanulók érdemjegyeit haladéktalanul a jegy szerzésének napján vezesse az e-krétába, 

valamint szignózza a diák ellenőrzőjébe. 

19. Amennyiben munkáját betegsége, vagy váratlanul felmerült alapos indok miatt a 

20. megszabott időben nem tudja megkezdeni, erről az intézményvezetőt, vagy helyettesét 

időben értesíti. Távolmaradás esetén - a szakszerű helyettesítés érdekében - a 

szükséges dokumentumokat /tankönyv, tanmenet/ időben a helyettesítő 

rendelkezésére bocsátja. 

21. Leltári felelőssége értelmében, a nevére írt leltári készletért, anyagi felelősséggel 

tartozik. A tanévre vonatkozó ütemterv alapján a leltározásban részt vesz. 

22. Elvégezi mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri 

feladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető megbízza 

(térítés ellenében). 

 

Szakmai feladatai részletesen: 

1. Munkáját tanmenet szerint végzi, amit évente az osztálynak megfelelően aktualizál. A 

munkatervben meghatározott határidőre készíti el, melyet a jóváhagyással megbízott 

személlyel engedélyeztet. A tanmenet alapja az iskola helyi tanterve. 

2. Ügyeleti munkáját az iskolai dokumentumokban meghatározott módon látja el. 

3. Az ügyeletet az ügyeleti rend szerint beosztott nevelők látják el. 

4. Ügyeleti munkáját 7:15-kor kezdi és az óraközi szünetekben folyamatosan látja el. 
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5. Bármely órai foglalkozását abban a teremben végezze el, ahol a terembeosztás szerint 

azt tartania kell. 

6. Az első tanítási napon tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatást tart az osztályának, a 

tájékoztató füzetbe beíratja és aláíratja a tanulókkal. 

7. Osztálykirándulás, erdei iskola, iskola épületen kívüli foglalkozások előtt balesetvédelmi 

oktatást tart, aláíratja a jegyzőkönyvet a tanulókkal. 

8. Részt vesz az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. (Ünnepélyek, 

megemlékezések, sport- szabadidős és egyéb tevékenységek).  

9. Támogatja a DÖK munkáját. 

10. Részt vesz a tankönyvek kiválasztásában, tankönyvlistáját határidőre összeállítja, leadja. 

11. Az utolsó tanítási óra, illetve a délutáni foglalkozások után gondoskodik arról, hogy a 

tanulók rendben hagyják a tantermeket. 

12. Tanulói baleset esetén az SZMSZ-ben leírtak szerint jár el. 

13. Rendszeresen tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről. Szülői 

értekezletet, fogadóórát tart az éves munkaterv szerint. 

14. Jelezze feletteseinek és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, amennyiben a gyermek 

testi, lelki vagy értelmi fejlődését veszélyeztető körülményekről tudomást szerez, (pl. 

alkohol, csavargás, éheztetés, bántalmazás) amely a család, vagy a környezete részéről 

éri. 

15. Felkészül a tanórákra, foglalkozásokra, előkészíti azokat. 

16. A tanulók sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 

17. Irányítja és értékeli a gyermekek, tanulók munkáját, minősíti a teljesítményt. 

18. A tanulók füzeteit, munkafüzeteit időszakosan ellenőrzi. 

19. A témazáró felméréseket időben jelzi a tanulóknak. 

20. A házi feladatokat rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hibákat kijavítja, vagy a közös 

ellenőrzés során a tanulókkal kijavíttatja. 

21. A tantárgyi témazáró felméréseket a szaktanár 1 évig köteles megőrizni. 

22. Fejleszti a hátrányos helyzetű tanulókat, gondozza a tehetségeket. További – egyedileg 

meghatározott – feladatok: 

 

 

 

 

Munkakörülményei 

 

● Adminisztratív feladatainak ellátásához az iskola számítógépeit internet hozzáférési 

lehetőséggel igénybe veheti. 

● Szülői kapcsolattartáshoz az intézmény telefonját igénybe veheti, 

● Munka alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni. 
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● Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az 

általános igazgató helyettesnek kell bejelentenie. 

 

Záradék: 

 

A munkáltató kötelezheti a munkaköri leírásban meg nem nevezett egyéb munkák 

elvégzésére, ha a munka összefügg az intézmény működésével, és elvégzése nem ártalmas az 

egészségre. 

Jelen munkaköri leírás ……… év ………………… hónap ……. napján lép életbe, és módosításáig 

illetve a munkajogi jogviszony megszűnéséig érvényes. 

Vecsés, 2018. 10. 02. 

 

…………………………….. 

tanár  

……………………………. 

munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: fejlesztő pedagógus 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:      Intézményvezető 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:      Intézményvezető 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

- Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, 

- Pedagógiai program. 

 

A fejlesztő pedagógus a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra 

jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 

A munkakör célja  

1. Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő 

2. tevékenységeket, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

foglalkozik a BTMN-es tanulókkal. 

3. Elvégzi az első osztályokban az előírt DIFER vizsgálatot. 

4. A kiszűrt gyerekeknél beosztás szerint egyéni és kiscsoportos foglalkoztatásban 

5. feltárja a tanulási zavar vagy lemaradás okát, segíti a kiváltó tényezők csökkentését, 

megszüntetését. Ezért szükség esetén családlátogatásokat végez, együttműködik a 

szülőkkel. 

6. A tanulási zavar okainak megállapítására a differenciált diagnosztika eszközeit 

célirányosan alkalmazza. A munkaközösség vezetővel/ osztályfőnökökkel elkészíti az 

egyéni, és –azonos terápiás igénynél-a kiscsoportos foglalkoztatás csoportokba 

rendelését. 

7. A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a diagnózis 

alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és eljárásait. 

8. Egyéni fejlesztési tervet és foglalkozási tanmenetet készít. 
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9. Differenciált foglalkozásokkal fejleszti a tanulási zavarral küzdő gyermekeket, 

személyiségüket és képességeiket. 

10. A gyerekek foglalkoztatásában az egyéni érési folyamathoz igazodva reális és 

eredményre vezető eljárásokat választ. Óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi 

méltóságukat. 

11. Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a családokkal a 

speciális fejlesztő pedagógiai ellátás céljainak, feladatainak kivitelezésében. Segíti a 

sajátos nevelési igényt, tanácsokat ad. 

12. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelméről, a balesetek megelőzéséről 

(nem hagyhat gyereket felügyelet nélkül). Közreműködik a gyermekvédelmi 

feladatokban, elvégzi az adminisztrációt. 

13. Feladata a szükséges terápiás, fejlesztő eszközök tárolása és leltári őrzése, munkájához 

az intézmény eszközöket és termet biztosít. 

14. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, a 

közösségi élet magatartási szabályait. 

15. Aktívan részt vesz az iskola pedagógiai programjának értékelésében, módosításában, a 

tantestületi és a szakmai értekezleteken. 

16. Határidőre minőségi kivitelezésben ellátja mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket 

az intézményvezető (helyettes) rábíz. 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 

vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

 

A szülőkkel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények munkatársaival tart kapcsolatot. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR: 

 

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, 

tanulócsoportjaiban a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő 

bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre 

vonható: 

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

● A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért; 

● A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

● Adminisztratív feladatainak ellátásához az iskola számítógépeit internet hozzáférési 

lehetőséggel igénybe veheti. 

● Szülői kapcsolattartáshoz az intézmény telefonját igénybe veheti, 

● Munka alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni. 

● Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az 

általános igazgató helyettesnek kell bejelentenie. 

 

Vecsés, 2018.10.04. 

 

…………………………….. 

fejlesztő pedagógus  

……………………………. 

munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: pedagógus asszisztens  

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi vezető:       Intézményvezető 

 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. A pedagógusok és 

napközis csoportvezetők mellett, vele együtt a rábízott gyermekcsoport felügyelete; az 

egészséges életmódnak megfelelő szokásrendszer kialakítása; a szabadidő szervezése. A nevelő 

oktatómunkában használatos eszközök készítése; felszerelések előkészítése; a pedagógusok 

munkájának segítése. 

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

- Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, 

- Pedagógiai program. 

 

Alapvető felelősségek, feladatok: 

1. Szervezi, felügyeli a tanulócsoportok tízóraizását, ebédeltetését, uzsonnáztatását. 

Naponta rendszeresen elkíséri őket ebédelni. 

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

kialakítására. 

3. Részt vesz a délelőtti óraközi szünetekben az ügyelet ellátásában. Szükség esetén egyéb 

ügyeletet is ellát. 

4. Közreműködik a tanulók szervezett foglalkozásainak megtartásában. 
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5. A tanulási idő alatt a napközis csoportvezetővel kialakított munkamegosztás alapján 

egyénileg foglalkozik a tanulókkal, vagy foglalkoztatja azokat a gyerekeket, akik már 

befejezték a tanulást. 

6. Részt vesz a kirándulásokon és egyéb rendezvényeken 

7. A munkatervben meghatározott módon részt vesz az iskolai programok előkészítésében 

és lebonyolításában. Szükség szerint el kell látnia a téli, a tavaszi és a nyári napközis 

nevelői felügyeletet, és ott gondoskodnia a gyerekek foglalkoztatásáról. 

8. Alkalmanként részt vesz a tanulók orvosi vizsgálatokra, nevelési tanácsadóba való 

kísérésében. 

9. Részt vesz a gyerekek két épület közötti kísérésében. 

10. Munkájának eredményesebb ellátása érdekében ismernie kell az iskola alapvető 

dokumentumait. A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom 

tanulmányozásával gondoskodjék folyamatosan a munkájához szükséges pedagógiai-

pszichológiai ismeretek gyarapodásáról. Szükség esetén segít az iskolai adminisztrációs 

feladatok ellátásában. 

11. A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok 

elvégzése, amellyel az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi szabályzat 

előír. 

 

Vecsés, 2018.10.16. 

…………………………….. 

pedagógus asszisztens  

……………………………. 

munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: munkaközösség-vezető  

Munkáltatói jogkör gyakorlója:   Intézményvezető 

     Közvetlen munkahelyi vezető:        Intézményvezető-helyettes 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. 

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

- Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, 

- Pedagógiai program. 

 

Munkaközösség-vezető 

 

Az iskolavezetés munkájának segítése terén: 

1. Tanév indulásakor javaslatot tesz az iskolai munka tervezéséhez. 

2. Összeállítja a munkaközösség éves programját. 

3. A szakmai tartalmi munkát erősíti, fejleszti, integrálja. 

4. Kezdeményezi és aktívan részt vesz a az iskolai rendezvények hatáskörébe tartozó 

részének megszervezésében, lebonyolításában, menedzselésében. 

5. Aktívan hozzájárul az általa vezetett munkaközösség médiában való megjelenéséhez. 

6. Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, erről informálja a munkaközösség tagjai. 

7. Figyelemmel kíséri a munkaközösségét érintő iskolai szaktárgyi versenyeket. 

8. Kezdeményezi és részt vesz az iskolai egységes, objektív értékelésben, mérésében. 

9. Az ellenőrzések, óralátogatások – az éves ütemtervben rögzítettek szerint - 

tapasztalatai alapján értékeli a szaktanárok munkáját. 

10. Véleményt nyilvánít a munkaközösség és az egész iskolai közösség esetében a 

jutalmazásról, béremelésről és a kitüntetésre való felterjesztésről. 
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11. A munkaközösség-vezető teljes jogú tagja a kibővített iskolavezetésnek, főleg szakmai 

szerepet tölt be. 

 

 

Az iskolai munka területén: 

 

1. Évi 3-4 munkaközösségi összejövetelt szervez, amely orientáló továbbképző és 

ellenőrző jellegű. 

2. Ellenőrzi az adott tanévre a munkatervben meghatározott dokumentumokat, 

3. munkaközösségéhez tartozó pedagógusok osztálynaplóit, szakköri naplóit, választható 

tárgyak naplóit, tantárgyi, szakköri, választható tárgyak tanmeneteit. 

 

Vecsés, 2018. 10. 16. 

 

…………………………….. 

munkaközösség-vezető 

……………………………. 

munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: portás-kézbesítő  

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Intézményvezető 

     Közvetlen munkahelyi vezető:       Intézményvezető 

A munkakör célja:  

 Biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát. 

 

Alapvető felelősségek, feladatok: 

Az iskolába érkező külső személyeket, szülőket, gyerekeket útba igazítja. 

1. Ügyel arra, hogy a tanulók az intézményt csak írásbeli engedély alapján hagyhatják el a tanítási idő 

alatt. 

2. Gondoskodik arról, hogy az intézmény épületében illetéktelenek ne tartózkodjanak. 

3. Munkaideje alatt a porta helységet csak indokolt esetben hagyja el, de gondoskodik az idő alatt a 

portai ügyeletről. 

4. A talált tárgyakat megőrzi, s a jogos tulajdonosnak azokat visszaadja. Az őrzési idő leteltével 

felettese utasítása szerint jár el. 

5. Elvégzi a kézbesítéssel kapcsolatos feladatokat. 

6. A fentieken túl kötelessége mindazon - munkakörével összefüggő- feladatok elvégzése, 

amellyel az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír. 

 

 

Vecsés, 2018.10.16.  

 

…………………………….. 

portás-kézbesítő 

……………………………. 

munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: karbantartó 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető  

Közvetlen munkahelyi vezető:      Intézményvezető 

Munkaideje: heti 40 óra. Naponta reggel 6 órától 14 óráig. 

A munka idejéről és a kivett szabadságról jelenléti ívet köteles vezetni. 

 

Fizetett szabadsága kiadását az igazgató engedélyezi. 

Munkája közvetlen irányítását, ellenőrzését az igazgató végzi, távollétében a mindenkori 

megbízott helyettese. 

 

 Munkaköri feladatai: 

1. Az intézmény helyiségeiben jelentkező javítási és karbantartási munkák elvégzése. 

2. A karbantartási munka kiterjed az épületben lévő bútorok, /székek, asztalok, szekrények, 

nyílászárók stb./ szemléltető eszközök, tornaszerek és egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 

javítására. 

3. A karbantartási munka kiterjed még kisebb vízszerelési munkálatokra is. Vízvezeték meghibásodás 

elhárítása pl. csapcsere, szifon csere, stb. 

4. A karbantartási feladatok egyes esetei rendszeresen ismétlődő folyamatos munkát igényelnek. 

Ennek megfelelően a munkát úgy kell ütemezni, hogy hetente át kell vizsgálni az intézmény 

helyiségeit, a kisebb hibákat a helyszínen javítani kell. 

5. A nagyobb javítást igénylő munkákat össze kell írni, meg kell állapítani az anyagszükségletét, s ha a 

szükséges anyagok nem állnak rendelkezésre, annak beszerzésére anyagigénylést szükséges 

összeállítani és beszerezni. 

6. Az intézmény portáján hibabejelentő füzet van rendszeresítve, amelybe az észlelt hibákat a 

dolgozók beírják, és ezeket ki kell javítani. 

7. Havi rendszerességgel munkanaplót kell vezetnie. 

8. Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti - 

9. tűzrendészeti előírásokra. Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles javítani. 

10. Minden egyéb különféle feladat, amivel az intézményvezető megbízza. 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, és azt magamra nézve kötelezőnek 

tartom. 

Vecsés, 2018.10.02. 

…………………………….. ……………………………. 
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 karbantartó munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: takarító  

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi vezető:      Intézményvezető 

A munkakör célja 

A intézmény tisztán tartása, az nevelési – oktatási feladatokhoz megfelelő, rendezett környezet 

biztosítása. 

● Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi. 

● Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi. 

● Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési – oktatási jellegét, ennek 
megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal. 

 

 Napi takarítási feladatok: 

• munkaterületének felseprése, felmosása tisztítószeres vízzel, 

• munkaterülete bútorzatának, berendezésének tisztántartása, 

• a szemetes edények kiürítése, tisztántartása, 

• lábtörlők, szőnyegek tisztántartása. 

Heti takarítási feladatok: 

•  

• A padok, asztalok belsejének kimosása 

• Pókhálózás minden helyiségben 

• A cserepes virágok portalanítása 

• Ajtók lemosása 

• Radiátorok portalanítása 

Időszakonként jelentkező takarítási feladatok: 

 az ablakok szennyezettségétől függően azok tisztántartása, 

 az ajtók tisztítószeres vízzel történő lemosása, 

 villanykapcsolók, dugaljak takarítása, 

 függönyök, terítők, egyéb textíliák mosása, vasalása, 

 fűtőtestek tisztítása, 

 Egyes helyiségekhez kapcsolódó feladatok: 

 a mellékhelyiségek napi takarítása kiemelt feladat, 
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 gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról, 

 a helyiségeket tisztítószeres vízzel mossa fel, ha kell naponta többször is, 

 a mosdókat naponta legalább egyszer vegyszeresen tisztítja. 

 

 Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok: 

 az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását, 

 a rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti 

visszaállításában. 

Egyéb feladatok: 

 köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségleteit, 

 felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek 

számára ne legyenek hozzáférhetőek, 

 köteles értesíteni az intézményvezetőt vagy a telephelyvezetőt, ha munkaterületén 

karbantartást igénylő állapotot észlel, 

 ügyeljen az intézményi vagyon biztonságáért, tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat, 

gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiségek bezárásáért. 

 

Vecsés, 2018.10.04. 

 

…………………………….. 

takarító 

……………………………. 

munkáltató 

   

,3+-*
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe:  Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése:  napközis nevelő  

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi vezető:        Intézményvezető-helyettes 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak 

ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

- Szakmai alapdokumentum, SZMSZ, 

- Pedagógiai program. 

 

A pedagógusra (tanítóra – tanárra) vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon 

túlmenően az alábbi feladatokat kell ellátnia 

 

1. A napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében heti foglalkozási tervet 

készít. 

2. A foglalkozási terv keretében biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi felkészülést: 

3. Megismerteti velük az önálló módszeres tanulást. 

4. Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez. 

5. Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről. 

6. Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat. 

7. A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól kikérdezi, szükség esetén gyakoroltatja. 

8. A gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében korrepetálja. Rendszeresen 

együttműködik a napközis csoportot tanító pedagógusokkal. 

9. A felügyeletére bízott napközis tanulók csoportját az ebédeltetési rendben előírtak szerint 

ebédelteti és menzáztatja, melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről,  

higiénia szabályainak megtartásáról. 

10. Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, 

11. kikapcsolódását, rossz idő esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. A 

színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára kulturális-, sport-, játék- és 

munkafoglalkozásokat szervez. 
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12. A napközis foglalkozások befejeztével – az oktatási intézmény rendjének megfelelően – 

csoportosan elkíséri és elbúcsúztatja a tanulókat az ügyeletes teremnél. Az ügyeleten maradó 

tanulókat átadja az ügyeletes tanárnak. 

13. Kötelezően részt vesz az iskolai rendezvényeken. 

14. Tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson, értekezleten 

részt vesz. 

15. Pontosan, rendszeresen vezeti a napközis naplót. 

 

A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az Igazgató, vagy a helyettes 

megbízza. 

 

 

Vecsés, 2018.10.16. 

 

 

…………………………….. 

napközis nevelő  

……………………………. 

munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Intézmény neve, címe:                 Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése:          iskolatitkár 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi vezető:    Intézményvezető 

 

 
 

 

Általános szakmai feladatok: 
Legfőbb feladata 

● A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a titkár részben önálló munkával, 
            részben vezetői, vezetőhelyettesi vagy gazdasági vezetői irányítással oldja meg. 

● Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, 
● Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési 

érzékkel végzi. 
 
Együttműködés a szülőkkel 
Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel. 
Az egyes jogok biztosítása 
Feladatellátása körében közreműködik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt jogainak 
biztosításában. 
Részletes szakmai feladatok 
Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

● Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 
 szabályait. 

● A gépírási, számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el 
● Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és  táblázatkezelői 

alapismereteket. 
● Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 

 
Ügyviteli tevékenységek 

● Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási szabályokat. 
● Ellátja a postázási feladatokat.  
● Kezeli a szakmai folyóiratokat, közlönyöket, egyéb szakmai kiadványokat. 
● Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentumokat. 
● Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 

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

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

Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 
Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában. 
Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit. 
Informatikai feladatai 
Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el. 
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Közreműködik a KIR-rel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében.(KIFIR, 
TANINFORM) 
Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok 

● Közreműködik a pedagógus igazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, és kiadási 
feladatokban. 

● Ellátja a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási feladatokat. 
● Gondoskodik az igazolványok őrzéséről. 
● Az intézményvezető utasításra ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos feladatot. 

 
Adminisztrációs feladatok 

● Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. Érkező, távozó tanulókkal kapcsolatos 
feladatok 

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

● Tanulók igazolásának kiállítása (iskolaváltás, iskolalátogatási igazolás, stb.) 
● Közreműködik az október 1-i statisztika elkészítésében. 
● Részt vesz a tanév előkészítésében, lezárásában: tantárgyfelosztás, osztályozó és javítóvizsgák 
● Továbbítja a végzős tanulók jelentkezési lapjait. 
● Intézi az első osztályosok beíratását. 
● Együttműködik az iskolaorvossal, fogorvossal és védőnővel. 
● Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát. 

 
 Munkaügyi feladatai részeként: 

● új felvétel esetén elkészíti a munkaszerződéseket, az intézményvezetővel történő egyeztetést 
követően, 

● kiállítja az adatfelvételi lapot, elkészíti a személyi anyagot, gondoskodik arról, hogy a 
bérszámfejtés minden adatot időben megkapjon a biztosítotti bejelentéshez, bérszámfejtéshez, 

● munkaviszony megszüntetésekor az intézményvezetővel történő egyeztetést követően elkészíti 
a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja a bérszámfejtő részére, 

● elkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, dokumentumok 
elkészítéséről, 

● havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes dokumentumokat, 
szabadság engedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, majd ezeket megküldi a 
bérszámfejtő részére 

● folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását, 
● az igazgatóhelyettes által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb.elszámolást továbbítja 

a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére 
● gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról 
● Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék hasznosításának 

lebonyolításában. 
● Megrendeli, bevételezi és kiadja a tisztító- és takarító eszközöket. 

 
Vecsés, 2018.10.02. 
 

…………………………….. 

iskolatitkár 

……………………………. 

munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 
Intézmény neve, címe: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: rendszergazda 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Közvetlen munkahelyi vezető:                Intézményvezető 

 

A munkakör fő célkitűzése: 

Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az állandó 

oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési- oktatási feladatainak alárendelve, a 

számítástechnika tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

 
Folyamatos feladatai 

Általános feladatok 

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

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

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

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

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

 
Hardver 

● Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket végez az 
előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha javítása külső szakembert igényel 
– jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. 

● Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát. 
● Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, javaslatot 

tesz az anyagi kártérítésre. 
● Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak a számítástechnikai termek és 

berendezések állapotáról, állagáról. 

Szoftver 

● Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. Az 
intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a 
lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

● Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és használatukat 
bemutatja. 
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● Az ISZ-ben rögzített módon biztonsági adatmentést végez. 
● Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, illetve a 

szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. 

Hálózat 

● Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos üzemeltetésére. 
● Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori állapothoz 

igazítja. 
● Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a felhasználói 

jogokat karbantartja. 
● Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. 
● A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt borítékban 

átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot csak különösen 
indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika szakos tanára bonthatja 
fel. 

 
Időszakos feladatai 
 

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

● Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. 
● Anyagbeszerzés, szállítás. 

 

 

 
 
 
Vecsés, 2018.10.16. 
 

…………………………….. 

rendszergazda  

……………………………. 

munkáltató 
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● 4.SZ. MELLÉKLET KÖNYTÁRI SZMSZ  

 

KÖNYVTÁRI SZMSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 2020. 
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A Könyvtári SzMSz tartalma 
Alapadatok 

A könyvtárra vonatkozó adatok 

 könyvtár elnevezése: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola Könyvtára 

Alapítása: 1979. 

A könyvtár székhelye és pontos címe: 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 

2220 Vecsés, Erzsébet tér.1. 

 

Az iskola könyvtárának jellege:  

Zárt iskolai könyvtár, amely helyiséget más tanórai célokra, egyéb rendezvényekre rendszeresen 

nem lehet használni, miért akadályozzák a könyvtár működését és az állomány fizikai védelmét. Az előre 

megbeszélt foglalkozások idejére - bármely műveltségi terület óráira -, illetve iskolai rendezvények 

megtartása alkalmi jelleggel engedélyezhető, de az állományvédelme mindenek feletti. Az engedélyt az 

igazgató – az iskolai könyvtáros véleményét figyelembe véve – adja ki. 

Az iskolai könyvtár: 

Az oktatási-nevelési intézmény (továbbiakban iskola) tanítási, tanulási 

médiatára, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógi ai és 

financiális szempontból a működtető intézmény szerves része. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát 

pedagógiai programja megvalósításában,másrészt; mint a könyvtári rendszer tagja a mindenkor érvényes 

könyvtári jogszabályok, szabványok szerint működik. 

Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az információ hordozókat, 

információkat, amelyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége hasznosít, elfogadva 

és felhasználva a különböző rögzítési, tárolási, átviteli és kereső technikákat. 

Rendelkezik a különböző ismerethordozók használatához, ill. az újabb 

dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel. 

Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton 

elérhető forrásokra épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó 

forrásközpontként, információs központként működik. 

Az iskolai könyvtár komplex egység, amelyet a tanításhoz, tanuláshoz 

nélkülözhetetlen ismerethordozók, a használatukhoz/előállításukhoz szükséges 

eszközök és szolgáltatások rendszere alkot, és amely a pedagógiai folyamattal 

szemben támasztott fejlődő követelményeknek megfelelően rugalmasan képes 

újraszervezni tevékenységeit, szolgáltatásait. 

Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint 

szervezi és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók 

könyvtárhasználati felkészítését, segíti informatikai szemléletük, információkezelési 

szokásaik kialakítását. 

Az iskolai könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az 

olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek 

elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált fejlesztésére. 
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Az iskolai könyvtár fenntartása, működtetése, irányítása,elhelyezése 

Fenntartás: 

Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az intézmény fenntartója 

gondoskodik. 

 

Működtetés: 

Az iskolai könyvtár működésének irányítói a következő jogszabályok: 

2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. 

§, 98. §, 2. melléklet, 3. melléklet) 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. 

§, 163. §, 164. §, 165. §, 166. §, 167. § valamint a Felszerelési jegyzék) 

2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

2012.évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. 

 

Módosításáról 

2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

6/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény 

22/2013. (III.22.) EMMI rendelet, amely módosította a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet egyes, iskolai könyvtárakat érintő rendelkezéseit. 

 

Az iskolai könyvtár működésének alapkövetelményei 

❖ legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az 

állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére, és legalább egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatására, valamint; 

❖ könyvtárostanár (- tanító) alkalmazása, 

❖ legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, 

❖ szabadpolcos állományrész biztosítása, 

❖ tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban 

a nyitva tartás biztosítása. 

 

Irányítás: 

Az iskolai könyvtárat a mindenkori kinevezett könyvtáros tanár irányítja, az igazgató felügyeletével. A 

könyvtár működését közvetlenül az igazgató ellenőrzi, és a munkaközösség-vezetők, illetve a 

nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával, annak mérlegelésével, a könyvtáros tanárral közösen, a 

célnak megfelelően együttműködve irányítja. 

  



 

62 
 

 

Elhelyezése: 

Az iskolai könyvtár 2 tanterem összenyitását követően érte el mai területét és formáját (54+54m2). 

 A könyvtári dokumentumok szabadpolcos elhelyezésű. Munkaasztal, olvasói asztalok, székek és 

szekrények egészítik ki a szabadpolcos berendezést.  

 

Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az intézmény éves 

költségvetésében biztosítja.  Az évi fejlesztésre fordítandó összeg megállapítása a pedagógiai 

programban meghatározott dokumentum-szükséglet figyelembevételével történik. 

A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, 

hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

Az igazgató irányításával iskola gazdasági adminisztrátora gondoskodik a könyvtár napi 

működéséhez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. 

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése könyvtáros 

tanár feladata az intézményvezető által rendelkezésére bocsátott anyagi források alapján. 

A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros tanár felelős: Ezért csak a 

könyvtáros tanár aláírásával és a könyvtár pecsétjével érvényesített megrendelővel lehet a könyvtári 

keretből dokumentumot vásárolni. 

Az iskolai könyvtár működésének meghatározása, alapfeladata, célja 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és 

információ-hordozókat, amelyekre az iskolai nevelő és oktató tevékenységéhez szükség van. Az iskolai 

könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a dokumentumok kiadásához, könyvtárhasználati nyilvántartásához szükséges 

eszközökkel. 

Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai könyvtárral, a pedagógi aiszakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik az iskola 

székhelyén működő könyvtárral. 

A könyvtár alapfeladat 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, amely az iskola 

pedagógiai programjába foglalt céltételezésekkel összhangban kiemelten kezeli az iskolai 

könyvtárhasználat valamennyi alkotóelemét. 

Mindezen célok megvalósítása érdekében az iskolai könyvtár gyűjtőkörének igazodnia kell a 

műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez, valamint az 

iskolás korú gyermekek szépirodalmi olvasás-igényéhez is. 

A szakszerűen fejlesztett gyűjtemény, az erre épülő saját és a más könyvtár(ak) által nyújtott 

szolgáltatásoknak biztosítania kell: 
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❖ a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét,  

❖ a könyvtárpedagógiai program megvalósíthatóságát. 

Az iskolai könyvtár célja 

Gyűjteményét az iskola igényei szerint és a minőség elvét érvényesítve folyamatosan fejlessze, 

gondozza. A nyomtatott dokumentumokon (könyv, időszaki kiadvány, tartós tankönyv, segédkönyv, 

kotta stb.) kívül gyűjti az iskola kéziratos pedagógiai anyagát (helyi pedagógiai program és tanterv, 

kísérleti dokumentáció, szervezeti és működési szabályzat, pályamunkák stb.). 

Gyűjteményén belül kiemelt figyelmet szentel a gyors, naprakész (közhasznú, közérdekű) 

információszerzést szolgáló dokumentum- típusoknak (számítógépes adatbázisok, stb.).  

Tankönyvtárat hoz létre a tartós tankönyvekből és segédkönyvekből, nyilvántartja és kölcsönzi az 

állományrész anyagát. Egységes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a könyvtárhasználók (tanulók, 

pedagógusok, technikai és adminisztratív dolgozók) részére és biztosítja a különböző 

információhordozók használatához szükséges technikai eszközöket. 

Gyűjteményéből – az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően – letéteket helyez el az iskola 

különböző helyszínein. 

Kielégíti a pedagógusok alapvető szakirodalmi és információs igényeit, tájékoztatást ad az iskolai, 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, ill. a nyilvános 

könyvtárak dokumentumairól, szakirányú szolgáltatásairól. 

A dokumentumok iránti igények kielégítésében és tájékoztató feladatai ellátásához saját 

eszközein kívül közvetíti és felhasználja a könyvtári rendszer szolgáltatásait, részt vesz a könyvtárak 

közötti dokumentum- és információcserében (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, a könyvtárközi 

kölcsönzés). 

A saját gyűjteményén és eszközein kívül felhasználja a helyi, regionális, ill. világméretű hálózaton 

hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információs forrásokat. 

A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek könyvtárhasználati követelményei alapján 

közreműködik a helyi könyvtár-pedagógiai program, könyvtárhasználati tantervek kidolgozásában, és 

ösztönzi, szervezi, segíti minden műveltségterületen gyakorlati megvalósítását, miközben maga is részt 

vállal a könyvtárismereti és - használói képzésben. 

Tanórai foglalkozások és a tanítást követő egyéni és csoportos foglalkozás keretében 

megalapozza eszközeivel és szolgáltatásaival a tanulók könyvtárhasználati felkészültségét, használói 

szokásait, felkészíti őket a korszerű könyvtári információs technikákra.  

Pedagógiai aktivitással központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szoros együttműködésben a 

tanulók információszerző, -kezelő, kommunikációs képességeinek fejlesztésében, a kívánatos olvasási, 

tanulási szokások kialakításában.  

Mint az iskola nyitott kommunikációs centruma, demokratikus fóruma lehetőséget ad a 

könyvtárhoz kapcsolódó programok megszervezésére, a diákok öntevékenységére. Szocializációs szerepe 

különösen fontos a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű tanulók esetében. 
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Az iskolai könyvtár könyvtárhasználóinak köre 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják. 

Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső 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 beiratkozás módja, a tanuló adataiban bekövetkezett változások bejelentésének 

módja 

A tanuló, automatikusan a könyvtár olvasójává válik, amint az iskolával tanulói jogviszonyt 

létesít. a könyvtár szolgáltatásainak használatáért nem kérhető térítési díj.  

Tagsága akkor szűnik meg, ha már nem az iskola tanulója. (9. évfolyamba lép, tankötelezettsége 

megszűnik, illetve más közoktatási intézményben folytatja tanulmányait). 

 A tanuló addig nem kaphatja meg az iskola elhagyásához szükséges dokumentumokat ( 

bizonyítvány, iskolaváltoztatási nyomtatvány) , amíg a könyvtáros tanár nem igazolja, hogy a kölcsönzött 

könyveket, tankönyveket visszaszolgáltatta az iskola könyvtárba.  

A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató ill. annak helyettese 

tájékoztatja a könyvtáros tanárt.  

A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából távozó kollégák az általuk kölcsönzött 

anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai igénybevételének feltételei 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes. A nyomtatásért - ha az a tanuló iskolai 

tevékenységéhez kötött; pl.: tanulói feladatok, kutatási munkák, szorgalmi feladatok, tehát, amit az 

iskola bármely pedagógusa rendel el a tanuló előmenetele – tehetséggondozás – érdekében, nem 

kérhető térítési díj.  

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben 10 nap. Tanév végén a diákoknak 

minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (Attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki).  

A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett 

kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első 

tanítási hetében kell visszahozni.  

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra 

kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének 

időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik.  

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitvatartás ideje igazodik a diákok 

igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára kifüggesztett, az iskolai könyvtár 

működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 
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Könyvtárhasználat főbb szempontjai 

A könyvtárhasználat módjai 

❖ helyben használat, 

❖ kölcsönzés,  

❖ könyvtárközi kölcsönzés, 

❖ csoportos használat 

Helyben használat 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

❖ a kézikönyvtári állományrész 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a 

könyvtár zárása és nyitása közötti időre kölcsönözhetik. 

Kölcsönzés  

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.  

A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap 

időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható újabb 

három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása 

szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.  

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó 

köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni. 

A könyvtár nyitvatartási ideje:  

A nyitvatartási idő függ a tanulók, pedagógusok igényeitől. Naponta kölcsönzési időben 

biztosítani kell a könyvtárhasználatot. 

Záró rendelkezések 

A könyvtár az intézmény szerves része. A könyvtár működési szabályzata az intézmény működési 

szabályzatának mellékletét képezi.  

A jelen szabályzatban nem említett kérdésekben az intézmény működési szabályzatában 

foglaltak szerint kell eljárni.  

A könyvtár működési szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában, 

szervezeti felépítésében, feladatrendszerében lényeges változások következnek be. A szabályzat 

gondozása a könyvtárostanár feladata. 
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Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 
Az iskolai könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell 

fejleszteni.  

A közoktatási intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A 

könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról letéti nyilvántartást kell vezetni.  

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott 

Pedagógiai Program határozza meg. A gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett, szakszerűen feltárt és 

fejlesztett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program megvalósításához.  

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feladatai a Pedagógiai Program alapján:   Az egyéni 

képességek kibontakoztatása a hitélet erősítését szolgáló programokban,   az órai munkában és 

csoportmunkában, a tanórán kívüli tevékenységekben.   

 A gyermekek, tanulók problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése. 

❖ Tehetséggondozás, felzárkóztatás.  

❖ Alkotó kis közösségek létrehozása az önismeret, együttműködési készség,  

❖ segítőkészség, szolidaritásérzés, empátia fejlesztéséért.  

❖ A gyermekek szociokulturális környezetéből, eltérő ütemű éréséből fakadó  

❖ hátrányok csökkentése.  

❖ Az élethosszig tartó tanulás megalapozása. A dokumentumok kiválasztása, pedagógiai 

felhasználása ill. ennek megtervezése, megszervezése a könyvtárostanár és a testület 

együttműködését feltételezi.  

Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola Pedagógiai Programja által 

megfogalmazott cél- és feladatrendszerből indultunk ki, amely meghatározta a könyvtár alapfunkcióját. 

Az ebből adódó feladataink megvalósítását segítő információhordozók tartoznak az állomány 

mellék-gyűjtőkörébe.  

A pedagógiai programban tematikusan meghatározott ismeretterületek, műveltségterületek, 

objektivációk tükrözik a helyi tantervben rögzített tantárgyi eszközigényeket. A gyűjtőkör 

meghatározásakor figyelembe vett dokumentumok: 

o az iskola pedagógiai programja,  

o a műveltségterületek tanításának/tanulásának alapdokumentumai,  

o az audiovizuális módszertani anyagok, 

o a metodikai segédanyagok. 

 Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését csak 

részlegesen tudja vállalni, de törekszik az információs társadalom igényeinek megfelelő szolgáltatásokat 

és dokumentumfajtákat legalább demonstratív jelleggel bemutatni. Az iskolánk pedagógiai 

programjában fontos stratégiai elem és alapvető követelmény , hogy a tanulóink hitelesen tudjanak 

információkat és adatokat gyűjteni.  

Éppen ezért meg kell tanítani diákjainkat a különböző érzékelési csatornákon hozzájuk eljutó 

információk kezelésére és alkotó módon történő felhasználására.  

Az iskolánkban kitüntetett érték az, hogy a diákokat megtanítjuk az önművelés, az egyéni 

hatékony tanulási módszerek kialakításához szükséges hagyományos és újszerű tájékozódási eszközök és 

technikák együttes és összehangolt alkalmazására. 
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Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

A gyűjtőkör meghatározásánál az iskola pedagógiai programjából indultunk ki és felmértük a 

külső források használatának lehetőségét is.  

Az iskola  

❖ nevelési és oktatási céljait,  

❖ helyi tantervét, tantárgyi követelményrendszerét,  

❖ tehetséggondozási és felzárkóztatási programját vettük figyelembe a a gyűjtőköri 

szabályzat elkészítésekor. 

Az iskolán kívüli források tekintetében  

❖ a városban található más könyvtárak,  

❖ iskolai könyvtárak szolgáltatásainak közvetlen igénybevételét  

❖ számítógépes hálózaton elérhető információs forrásokat, adatbázisokat vizsgáltuk. 

A gyűjtés szintje és mélysége 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti a dokumentumokat.  

Az állományalakítás során arra kell törekedni, hogy az iskola helyi tantervében megfogalmazott, 

tartalmakat és a hozzá kapcsolódó irodalmat, információ-hordozókat megfelelő válogatással tartalmi 

teljességre törekedve gyűjtse.  

Különös tekintettel az iskolánk pedagógiai célkitűzésében meghatározott értékekre és 

képességfejlesztési alternatívára. 

A könyvtári állomány összetétele 

Alapelvek: az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjtőköre 

igazodik az iskola tevékenységének egészéhez. Gyűjteményének biztosítania kell a tanítás-tanulás 

folyamatában jelentkező szaktanári, tanulói igényeket.  

A gyűjtőkör módosítása, összeállítása a nevelőtestület igényeit tükrözi. Anyagi lehetőségeinknek 

megfelelően, természetesen válogatva, lehet az ismerethordozók beszerzését tervezni, de a 

legfontosabb dokumentumokat szeretnénk beszerezni. A gyarapítás vétel és ajándék útján történik.  

Az állomány formai összetétele:  

❖ -írásos, nyomtatott dokumentumok  

❖ -könyv  

❖ -audiovizuális ismerethordozók 

 

 
Könyvtárhasználati szabályzat 
Az állomány védelmére vonatkozó rendelkezések 

❖ Az iskolai könyvtárban csak azok tartózkodhatnak, akik tanulni, kutatni, olvasni szeretnének.  

❖ A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása.  

❖ A táskát, kabátot, sapkát a könyvtáron kívül kell hagyni, a mobileszközöket le kell halkítani.  

❖ A könyvtárba enni- és innivalót nem szabad behozni. 

❖ Az olvasónak kötelessége vigyázni a könyvtári dokumentumok és a bútorok épségére, 

tisztaságára.  
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❖ A polcról levett könyvet az asztalon kell hagyni, vagy a helyére visszatenni.  

❖ A könyvtári számítógépek használatával más munkáját nem szabad zavarni.  

❖ A kézikönyvtári könyvek nem kölcsönözhetőek.  

❖ A kikölcsönzött könyvet a határidő leteltéig vissza kell szolgáltatni.  

❖ Aki a könyvtár rendjét megsérti, könyvtári tagságát felfüggeszthetjük, illetve korlátozhatjuk. 

  



 

69 
 

 

Az iskolai tankönyvellátás 
Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:  

❖ A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény 

❖ 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről  

❖   2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

❖   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója 

az iskolai tankönyvellátás 2013. évi változásairól  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

❖    110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

❖    Az iskolai könyvtárakat érintő 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet módosításaű 

❖    16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről  

❖   Tájékoztató az iskolai tankönyvellátás 2013. évi változásairól (2013.március 14.)  

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 

Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének:  

❖ Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok a tankönyvfelelőstől kapják meg nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra. 

❖ Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra 

használhatók, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.  

❖  Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja 

folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden tankönyvet vissza kell juttatni az iskolai 

könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt 

százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok 

vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdona. 

A tartós tankönyvek tárolása egy erre a célra létrehozott helyiségben történik tematikusan (tagozat, 

tartárgy). Mindezek minden pedagógus számára is elérhetőek. A tankönyvfelelős tankönyvrendeléskor 

beszerzi   

❖  az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket,  

❖ a régebbi tankönyveket raktározza, azzal a céllal, hogy az elhasználódott, elveszett tankönyveket 

pótolni tudja,  

❖ lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, a tankönyv-elhasználódásból, 

tankönyvelhagyásból keletkező hiány pótlására, 

❖ tanév végén visszagyűjti azokat a tartós tankönyveket, amiket a következő tanévekben 

használatra alkalmasnak talál, s az iskola gondoskodik ezen tankönyvek fertőtlenítéséről. 

❖  Nyilvántartásba veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett 

tankönyveket. 
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● 5.SZ. MELLÉKLET GYAKORNOKI SZABÁLYZAT  

 

 

 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN 
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● 6.SZ. MELLÉKLET BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 
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● 7.SZ. MELLÉKLET SZÜLŐI SZERVEZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

SZÜLŐI SZERVEZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
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● 8.SZ. MELLÉKLET DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZMSZ 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
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● 9.SZ. MELLÉKLET PANASZKEZELÉS RENDJE 

PANASZKEZELÉS RENDJE 
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● 10.SZ. MELLÉKLET TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
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● ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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● LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 
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