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I. Általános rendelkezések
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jóváhagyása
1.1. A szabályzat célja
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy meghatározza valamely intézmény
számára a struktúra és a működés alapvető irányelveit és rendszerét.
(Kntv. 25. § (1) bekezdés; 20/2012. EMMI rendelet 4. § (1) a) pont)
Az SZMSZ biztosítja:
 a szervezeti felépítettség kialakítását,
 a működés közben megvalósítandó rendezettséget,
 az alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat,
 az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél és feladatrendszer hatékony
megvalósítását szabályozza.
1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása
Az SZMSZ-t az intézményvezető terjeszti elő, és a nevelőtestület fogadja el.
A köznevelési intézmény SZMSZ-ét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület az SZMK,
az Intézményi Tanács, a Közalkalmazotti Tanács, továbbá az iskolai diákönkormányzat
véleményének kikérésével fogadja el.
Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok,
intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve
kötelező érvényűek.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan
időre szól.
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési
Szabályzata.
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II. Az iskola adatai és dokumentumai
1. Az iskola adatai
Az intézmény neve:
Az intézmény székhelye:
Az alapító okirat kelte, száma:
Telefon és fax:
OM azonosító:
E-mail címe:
Fenntartó neve, székhelye:
KLIK azonosító:
Működtető neve, székhelye:
Intézményvezető

Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola
2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.
2017.09.01.
K 10811
06-28-546-616 és 06-28-546-615
032377 (001)
igazgatas@blaskovits.hu
Dunakeszi Tankerületi Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
PC3301
Nagytarcsai Község Önkormányzata
2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.
Tóthné Seres Katalin

2. Szakmai alapdokumentumok
2.1. Nevelési – oktatási program
A pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait,
alkalmazásának helyét és módját kifejtő dokumentum, összefoglalja, elméletileg megalapozza
azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul.
A tanítási-tanulási program, olyan pedagógiai terv, amely a koncepció szellemében kifejti a
rendszer célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat időkereteit, javasolt módszereit és
eszközeit, a felhasználható szervezési módokat, utal továbbá az értékelés módjára és eszközeire.
A tanítási-tanulási egységek leírása, a tanítási-tanulási programot alkotó elemek részletes
kifejtése.
Eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók, és lehetővé teszik a tervezett
tevékenységek megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és tartalmilag is – összehangoltan, támogatják a kitűzött célok elérését.
Az értékelés és eszközei elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és
értékelését, az elért tudásszint mérését.
2.2. Kerettanterv
- értékrendszere tükrözi a NAT-ban meghatározott közös értékeket,
- biztosítja az adott pedagógiai szakaszt lezáró vizsgák követelményeire való felkészítést,
felkészülést,
- azonosítható – koherens és indokolt – szaktudományi és tantárgy-pedagógiai tudományos
világképet, műveltségképet közvetít,
- segíti a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozást,
- kijelöli mind a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatokat,
- továbbfejleszthető, adaptálható.
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2.3. Intézményi munkaterv
Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és
rögzíti a munkatervben, az érintettek véleményének figyelembevételével.
A munkaterv tartalma:
 a konkrét feladatok, tevékenységek megnevezése,
 a kitűzött időpontok és határidők dátuma,
 a munkatevékenységet ellátó felelősök név szerinti felsorolása.
Tantárgyfelosztás
A tantárgyfelosztás tanügyigazgatási dokumentum, amit a pedagógiai irányításért felelős
intézményvezető tanévenként készít el, - a minisztérium engedélyezett nyomtatványára.
A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményezi, és a fenntartó fogadja el.
Tartalmazza:
 évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat,
 az óraterv alapján tartandó tantárgyakat,
 az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait,
 a megtartandó tanórákat, foglalkozásokat,
 mindezek intézményi szintű összesítését.
A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya:
 a feltüntetett, kötelező óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában
foglalja az intézmény pedagógiai tevékenységének időráfordítását.
Órarend és terembeosztás
A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő-beosztása órarend szerint
történik. Heti órarend írja elő a pedagógusok és diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen
tanítási órán (foglalkozáson) kell részt vennie.
Az órarend készítésének szempontjai:
 az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése,
 a csoportbontások végrehajthatósága,
 a tanulók napi változatos tanóra-összeállítása,
 a pedagógusok beoszthatósága,
 a szaktantermek kihasználtsága.
Felügyeleti beosztás (ügyeleti rend)
A pedagógusi felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása.
A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni,
mert személyesen felelős a rábízott gyerekekért.
A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely a teljes nyitva tartási
időtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat. Hiányzás esetén a helyettesítést
végző pedagógus látja el az ügyeletesi teendőket.
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3. A dokumentumok kötelező nyilvánossága
Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, a szülők, az érdeklődők tájékozódhassanak a Pedagógiai Programról, a Házirendről és a
Szervezeti és Működési Szabályzatról.
A dokumentáció hivatalos tárolási helyei:
 intézményvezetői iroda
 irattár
Ezekben a helyiségekben a következő dokumentumokból kell tartani 1-1 példányt:
 Pedagógiai program
 SZMSZ
 Házirend
 Belső szabályzatok
 Éves munkaterv
 Pedagógusok ügyeleti beosztása (tanári szoba is)
A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy
az iratok helyben olvashatók legyenek! A házirend egy példányát az iskolába beiratkozáskor
a szülőnek, tanulónak át kell adni!
Az iskola pedagógiai programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát a szülők és
a tanulók szabadon megtekinthetik az intézményvezetői irodában, keddi tanítási napokon 13:00
és 14:00 óra közötti időben előre egyeztetve az intézményvezetővel vagy az intézményvezetőhelyettessel.

4. Tájékoztatáskérés módja az intézmény dokumentumairól, az iskola belső jogi normáiról
- Az intézményben az iskola Pedagógiai Programját, Házirendjét és a Szervezeti és a Működési
Szabályzatát nyilvánosságra kell hozni, illetve egy példányát oly módon kell elhelyezni, hogy az a
szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. Ezek iskolánk hirdetőtábláján megtekinthetők.
- Az iskola vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők és a tanulók részére
tájékoztatást adni a Pedagógiai Programról. Erre a hónap első keddjén előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
- Az intézmény honlapján a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai
programot nyilvánosságra kell hozni. Intézményünkben a munkaköri leírás alapján ennek felelőse
a nevelőtestület tagja.
- A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
- Iskolánkban az alapdokumentumok megtekinthetők az emeleti hirdetőtáblán is.
- A szülők előre egyeztetett időpontban az iskolai dokumentumokat megtekinthetik az
intézményvezetői irodában, és azokról tájékoztatást kérhetnek keddi tanítási napokon 13.00
és 14.00 óra között.
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III. Az iskola szervezeti felépítése
1. Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
1.1. Az intézmény vezetője
Az iskola élén az intézményvezető áll, aki vezetői tevékenységét két intézményvezetőhelyettes, valamint az iskolavezetés tagjai közreműködésével látja el. Az intézményvezető
jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó
rendelkezések határozzák meg.
Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és
döntési jogkörét a köznevelési törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által, a
vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházható – feladatokat.
Intézményvezetői jogkör:
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény és a fenntartó
határozza meg.
Kiemelt feladatai és hatásköre:
 a nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése,
 a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése,
 a döntések végrehajtásának szakszerű szervezése, ellenőrzése,
 a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló
költségvetés alapján,
 az intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, a hatályosságról
történő gondoskodás,
 a közoktatási intézmény képviselete,
 együttműködés a szülőkkel, a diákokkal, az érdekképviselettel,
 nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó megszervezésének biztosítása,
 döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe,
 tankönyvrendelés szabályozása.
Kizárólagos jogkörébe tartozik:
 a pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint az intézmény szakmai irányítása,
 a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás (iskolatitkári feladatok).
Az intézményvezető további feladatait a Dunakeszi Tankerületi Központ által meghatározott
(2014. április 10-i) munkaköri leírás tartalmazza.
Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök megvalósulása a
belső ellenőrzési munkaterv alapján történik.
1.2. Az intézményvezető-helyettesek
A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az
intézményvezető irányítása mellett, vele együttműködve látják el. Az intézményvezető-helyettesek
felettese az intézményvezető.
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Intézményvezető-helyettesek jogköre és felelőssége
Az intézményvezető-helyettesek a munkáját munkaköri leírás alapján és az intézményvezető
közvetlen irányításával végzik.
Tevékenységében személyes felelősséggel tartoznak az intézmény vezetőjének. Beszámolási
kötelezettségük az intézmény egész működésére és minden alkalmazott munkájára vonatkozik.
Ellenőrzéseiket, tapasztalataikat, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi problémáit jelzik
az intézményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatot tesznek.
Beosztásukkal járó általános és rendszeres feladataik körébe tartozik:
 vezetik a személyi anyagokat, a szükséges változásokat rögzítik;
 havonta jelentik a változó béreket és mulasztásokat (minden hónap 5-ei és 10-ei határidővel);
 gondoskodnak a mulasztók helyettesítéséről, naprakészen vezetik a helyettesítési naplót;
 elkészítik a szabadságolási tervet, szabadságok kimutatását, erről tájékoztatják a
kollégákat;
 segítik és ellenőrzik a napközis munkaközösség munkáját;
 az intézményvezető által elkészített tantárgyfelosztást a KRÉTA programba feltöltik,
 javaslatot tesznek az intézményvezetőnek a munkaközösségi tagok jutalmazására,
kitüntetésére;
 megtervezik a túlórák és helyettesítések elosztását, a szakszerűséget, a helyettesítési
rendet;
 ellenőrzik a tanulók nyilvántartókönyvét, a törzskönyvet és az anyakönyvet, tájékoztatófüzetet, bizonyítványt;
 gondoskodnak a nyomtatványok beszerzéséről, kiosztásáról, egységes kitöltéséről,
vezetéséről az iskolatitkárral együtt; ezeket rendszeresen ellenőrzik;
 az intézményvezetővel történt megbeszélés után elkészíttetik a jelentéseket, a
statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat;
 vezetik a továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartást, továbbképzési tervet készítenek
minden év alakuló értekezletére;
 munkaidejükön belül esetenként elvégzik mindazokat a feladatokat, amelyekkel az
intézmény intézményvezetője alkalmanként megbízza őket.

2. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek akadályoztatása esetén a
helyettesítés rendje
2.1. A vezetők napi ügyeleti időbeosztásának rendje
A tanév során jogszabályi előírásnak megfelelően tanítási időben, illetve amíg az iskola által a
tanulóknak szervezett foglalkozás tart, vagy ügyeleti napokon az iskolavezetés legalább egyik
tagja (akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott pedagógus), – az iskolavezetők
közötti beosztás alapján – az intézményben tartózkodik.
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Ennek rendje általában:
hétfő:
intézményvezető, intézményvezető-helyettes 1.
kedd:
intézményvezető, intézményvezető-helyettes 2.
szerda:
intézményvezető, intézményvezető-helyettes 1.
csütörtök:
intézményvezető, intézményvezető-helyettes 2.
péntek:
intézményvezető, intézményvezető-helyettes 1-2.
Az iskolavezetők az intézményben tartózkodásuk rendjét – munkaidő beosztásuktól, egyéb
elfoglaltságuktól függően – egymás között másként is eloszthatják.
Nyári szünetben ügyeleti napokon 9:00-13:00 óra között az iskolatitkár mellett az iskolavezetés
egyik tagja – külön beosztás szerint - irodai ügyeletet tart.
2.2. Az intézményvezető helyettesítése
Az intézményvezető távolléte esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében,
valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az intézményvezető-helyettes 1 helyettesíti, az intézményvezető-helyettes 1 távolléte esetén az
intézményvezető-helyettes 2.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott
hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.
Mindhárom vezető távolléte esetén – ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást –
az intézményvezetőt
 a felsős munkaközösség vezetője, akadályoztatása esetén
 az alsós munkaközösség vezetője helyettesíti, akadályoztatása esetén
 a napközis munkaközösség vezetője, akadályoztatása esetén
 bármely megbízott pedagógus helyettesíti.
Az intézményvezetőt a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint az
intézményvezető-helyettesek helyettesítik. Ha az intézményvezető a vezetők helyettesítését ellátó
közalkalmazottat nem tudta kijelölni, akkor a vezetőket az intézményvezető-helyettesek által
kijelölt közalkalmazott helyettesíti.
A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos
működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az intézményvezető eltérő írásbeli intézkedésének
hiányában – az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után
haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről.
2.3. Pedagógus helyettesítése
Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtartani,
az intézményvezető-helyettesek gondoskodnak az eseti helyettesítésről az alábbiak szerint:
- a pedagógust elsősorban azonos szakot tanító pedagógussal kell helyettesíteni, aki a
helyettesített pedagógus tanmenete szerint – lehetőség szerint a helyettesített pedagógussal
egyeztetett módon – köteles a tananyaggal továbbhaladni;
- az elkészített helyettesítési rend szerint végzi feladatait a helyettesítő pedagógus;
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- a pedagógus helyettesítése csoportfoglalkozás esetén a párhuzamos csoportok összevonásával
is megszervezhető;
- ha az eseti helyettesítés az előző pont szerint nem lehetséges, a távollévő pedagógus órája
helyett lehetőség szerint az osztályban tanító másik pedagógusnak kell órát tartani.
Egyéb esetben az intézmény gondoskodik a tanulók pedagógiai felügyeletéről, ennek ellátására az
intézmény bármely pedagógusa beosztható. A hiányzó pedagógus köteles az óra anyagáról
gondoskodni, azt az iskolavezetés számára átadni. Ha a pedagógus távolmaradása előreláthatóan
az egy hónapot meghaladja, akkor az intézmény – szükség szerint az órarend módosításával –
gondoskodik arról, hogy a távollévő pedagógust azonos szakos pedagógus tudja tartósan
helyettesíteni.

3. Az iskolavezetőség
Az iskolavezetőség az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete.
Az iskolavezetőség tagjai:
 az intézményvezető
 az intézményvezető-helyettesek
 a munkaközösség-vezetők
 közalkalmazotti tanács tagja(i)
 DÖK munkáját támogató pedagógus
Az intézményvezető által megállapított munkaprogram alapján kéthavonta tanácskoznak,
szükség esetén ettől eltérhetnek.
Az ülések összehívása az intézményvezető feladata, de kezdeményezhetik a munkaközösségvezetők vagy a közalkalmazotti tanács tagjai is.

4. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai
 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség
éves munkatervét.
 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség pedagógiai, szakmai
munkájáért.
 Munkaközösségi értekezleteket tart, bemutató órákat szervez.
 Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, részt vesz az órarend készítésében.
 Javaslatot tesz szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására,
kitüntetésére.
 A belső ellenőrzési terv szerint ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját,
munkafegyelmét.
 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé.
 Összefoglaló elemzést, értékelést készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére.
 Az osztályokban folyó nevelési folyamatot ellenőrzi, elemzi, értékeli.
 A beiskolázást és a pályaválasztást figyelemmel kíséri, pedagógiailag segíti.
 Kapcsolatot tart és együttműködik az alsó és felső tagozattal.
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 Együttműködik a szülői munkaközösséggel, napközis /tanulószobai/ munkaközösséggel,
GYIV felelőssel stb.
 Az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkáját segíti.
 Az iskolai ünnepségek szervezési munkáit segíti.
 Az osztályfőnöki adminisztrációt tartalmilag és formailag segíti, ellenőrzi.
 Az ügyeleti beosztást elkészíti, ellenőrzi (óraközi szünetek).
 A naplókat, a tanmeneteket október 1-jéig ellenőrzi, és az intézményvezetőnek leadja.
 Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében.
A munkaközösségek szerveződése az iskolában
Törvényi szabályozás és miniszteri rendelet szabályozza a munkaközösségek létrejöttét, szerveződését és feladatkörét.


intézményvezető



alsó tagozatos munkaközösség, felső tagozatos munkaközösség, intézményvezető-helyettesek


napközis munkaközösség
4.1. Szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje
Az iskola pedagógiai és oktató-nevelő munkájának sokrétűsége és összetettsége szükségessé
teszi az intézmény szakmai munkaközösségeinek szoros együttműködését, munkájuk tervszerűbbé
és szakszerűbbé tételét a következő célok érdekében:
- optimális és arányos terhelés biztosítása a tanévi feladatok megvalósításában,
- pedagógusok munkaterheinek csökkentése,
- a pedagógiai program célkitűzéseinek minőségelvű megvalósítása,
- az oktató-nevelő munka hatékony szakmai ellenőrzése,
- szakmai segítségnyújtás és támogatás a pedagógusoknak, elmaradást mutató területeken a
szakmaiság erősítése,
- gondoskodnak arról, hogy a munkaközösség tagjaihoz eljusson minden olyan információ, amely a
folyamatos munkavégzéshez szükséges.
A nevelési-oktatási feladatok elvégzésében a munkaközösségek közötti folyamatos kapcsolattartásért a munkaközösség-vezetők felelnek, ennek érdekében a munkaközösség- vezetők
félévente legalább egy megbeszélést tartanak, melyen közös álláspontot alakítanak ki valamennyi
munkaközösséget érintő, olyan oktatási, nevelési és módszertani kérdésekről, melyeknél célszerű
egységességre törekedni iskolai szinten.
Szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje
Kapcsolattartásért
Kapcsolattartás
Kapcsolattartás
Ellenőrzés,
Dokumenfelelős
módja
gyakorisága
értékelés
tálás módja
MunkaközösségSzervezett
A tanév tervezésekor Ellenőrzést Feljegyzés a
vezetők a közös megbeszéléseken
tanévindítás előtt
végző:
megbeszélémegbeszélések
és napi
(augusztus).
intézmény- sekről.
időpontjának,
munkavezető,
témájának
kapcsolatban.
Havi egyszeri
intézményegyeztetésébe
alkalommal
vezető14

bevonják az
intézményvezető
-helyetteseket.

munkaközösségvezetői
megbeszéléseken.
Napi gyakorlatban
folyamatosan.
Félévi, tanév végi
értékelés
előtt.

helyettesek.
Értékelés
szóban és
az éves
pedagógus
minősítésnél
írásban.

A munkaközösségi foglalkozások megszervezése
Összhangban az intézményi és a szakmai munkaközösség éves munkatervével, évente több
alkalommal munkaközösségi foglalkozást tartunk.
A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának
irányításában, tervezésében, szervezésben és ellenőrzésében.
A megbeszélések szervezésének és lebonyolításának felelőse a munkaközösség-vezető.
A megbeszélések időpontjáról az intézményvezetőt és az intézményvezető-helyetteseket értesíteni
kell.
A nevelőtestület szakmai munkaközösségei (71. §.)
I. Alsós munkaközösség szakterülete:
alsós tanulók (1-4. évfolyam) oktatása-nevelése
II. Felsős munkaközösség szakterülete:
felsős tanulók (5-8. évfolyam) oktatása-nevelése
III. Napközis munkaközösség szakterülete:
napközis tanulók (1-4. évfolyam) oktatása-nevelése
tanulószoba (5-8. évfolyam)
A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget.
(Nkt.71. §. (5) bekezdés)
A munkaközösség-vezető irányítja a szakmai munkaközösséget, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.

5. Az iskola közösségei
5.1. Az intézmény nevelőtestülete 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (70. §.)
 A nevelőtestület a köznevelési törvény 70. §. alapján a nevelési-oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve.
 A nevelőtestület tagja a nevelési – oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.
 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete
‐ a nevelési és oktatási kérdésekben,
‐ a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben,
‐ valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben
döntési,
15

‐

egyebekben pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

A nevelőtestület értekezletei
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
 alakuló értekezlet,
 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
 félévi és év végi osztályozó értekezlet,
 őszi és tavaszi nevelési értekezlet,
 havi munkaértekezletek.
A nevelőtestület értekezletein jegyzőkönyv vagy feljegyzés készül az elhangzottakról.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 50 %-a, valamint az intézmény intézményvezetője vagy vezetősége szükségesnek látja.
A nevelőtestület dönt:
a) a Pedagógiai Program elfogadásáról,
b) az SZMSZ elfogadásáról,
c) a Házirend elfogadásáról,
d) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
e) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
f) a továbbképzési program elfogadásáról,
g) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára
bocsátásáról,
i) a tanulók fegyelmi ügyeiben,
j) az intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi pályázathoz készített vezetési programmal
összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,
k) jogszabályban meghatározott más ügyekben.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes
pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az intézményvezető-helyettesek
megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt.
A nevelőtestület dönt a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő
kereset benyújtásáról.
5.2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
Alakuló értekezlet
Előkészítése, levezetése az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek feladata.
Szükség esetén az iskolavezetés tagjai is részt vesznek a munkában (feljegyzés készül, amit az
intézményvezető-helyettesek készítenek).
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Tanévnyitó értekezlet
Előkészítése, levezetése az intézményvezető feladata az iskolavezetés tagjainak bevonásával.
(Jegyzőkönyv készül, ami az iskolai irattárba kerül megőrzésre az irattári terv szerint.)
Az éves pedagógiai munka a munkaterv szerint folyik, ahol a feladat, felelős, határidő megjelölésre
kerül. Ellenőrzése a belső ellenőrzési terv szerint történik. (Az ellenőrzésekről a felelősök
feljegyzést készítenek minden hónap végén.) A feljegyzéseket az intézményvezető értékeli,
ellenőrzi és őrzi.
Első félévi értekezlet
- Előkészítése, megtartása az intézményvezető feladata. A nevelőtestület tagjainak munkája, elért
eredményei kerülnek értékelésre az éves munkaterv alapján (felelős – feladat – értékelés).
A tantárgyfelosztás elfogadásra kerül.
- Az intézményvezető-helyettesek beszámolnak a tanórán kívüli tevékenységekről (a fejlesztő
órák, a szakkörök, a nevelési tanácsadó szakembereinek munkájáról, valamint a belső ellenőrzési
terv elvégzett feladatairól).
- A munkaközösség-vezetők a munkatervükben tervezett feladatokat értékelik, beszámolnak
az óralátogatásokról, ügyeleti munkáról, versenyekről.
- A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus értékeli az éves munkatervben szereplő és
elvégzett feladataikat.
- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős beszámol az első félévi tevékenységről.
A félévi értekezletről jegyzőkönyv készül, ami az iskola irattárába kerül, és az irattározási terv
szerint történik a megőrzése.
Tanév végi nevelőtestületi értekezlet
- Az időpontja az éves munkatervben szerepel.
- Értékelésre kerül a kiemelt nevelési és oktatási feladat az intézményvezető által, valamint a
munkaközösség-vezetői beszámolók során.
- Részletes értékelés folyik az oktató – nevelő munka területéről, a tanórán kívüli tevékenységekről, a munkatervi feladatok végrehajtásáról, a munkaközösségek munkáiról.
Elemzésre kerülnek a pozitív és negatív jelenségek, ezek okai, és megjelölésre kerül a továbbfejlődés módja.
- A beszámolásra kötelezettek: az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek,
munkaközösség-vezetők, DÖK munkáját segítő pedagógus, GYIV-felelős.
- Az értekezletről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyv vezetését (iskolatitkár), hitelesítését az
intézményvezető által megbízott pedagógus végzi. Az elkészült és hitelesített jegyzőkönyv az
iskola irattárába kerül.
- A nevelőtestület és az iskolavezetés a munkatervben meghatározottak szerint ülésezik, de
szükség esetén eltérhet ettől a tervtől. Módosítás esetén feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül,
ami az iskola irattárában kerül megőrzésre.
- Az értekezletet az intézményvezető hívja össze, de azt a nevelőtestület bármelyik tagja is
kezdeményezheti.
A beszámoltatásra kijelölt személy akadályoztatása esetén a helyettesítési rend lép életbe,
illetve az intézményvezető jelöli ki a beszámoltatásért felelős személyt.
A tanév végi beszámoló tartalmazza:
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1. NETFIT mérés értékelését
2. Kompetencia mérés értékelését (magyar - matematika – angol)
Közalkalmazotti Szabályzat – Közalkalmazotti Tanács
Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – DÖK-öt támogató tanár
Tűzvédelmi Szabályzat – Tűzvédelmi felelős (Dunakeszi Tankerületi Központ)
Tűzriadó terv - Tűzvédelmi felelős (Dunakeszi Tankerületi Központ)
Balesetvédelmi Szabályzat – Balesetvédelmi felelős
Munkavédelmi Szabályzat – Munkavédelmi felelős
Az intézmény védő-óvó előírása – Tűz- és balesetvédelmi felelős
Esélyegyenlőségi terv – Intézményvezető-helyettes
Bombariadó terv - Tűz- és balesetvédelmi felelős
A felesleges vagyontárgyak hasznosításának selejtezési szabályzata – Leltárfelelős
Leltározás – Leltárfelelős
5.3. Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség az iskola diákönkormányzatának legkisebb egysége.
Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll.
Az osztályfőnököt az intézményvezető-helyettesek javaslatára az intézményvezető bízza meg.
Az osztályfőnök jogosult az osztályában tanító pedagógusok értekezletének összehívására.
5.4. Az osztályfőnök feladatai, hatásköre:
- alaposan ismernie kell tanítványait,
- az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit,
- együttműködik a diákönkormányzattal, az osztályban tanító nevelőkkel, segíti az osztályközösség
kialakulását,
- aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn a szülőkkel,
- figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére,
- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát az osztályozó értekezleten a
nevelőtestület elé terjeszti,
- szülői értekezletet tart, első és ötödik osztályban minden családot meglátogat, szükség esetén
további családlátogatást tesz,
- az E-naplón keresztül rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról,
szorgalmáról, tanulmányi eredményéről,
- ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló pontos vezetése, statisztikai adatok szolgáltatása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció, stb.),
- a tanulókat tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
- közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,
- az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére,
- nevelőmunkájához tanmenetet készít.
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6. Diákönkormányzat
Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak
szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját
közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és
jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.
A diákönkormányzat munkáját az e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg
ötéves időtartamra.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
a. Az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt.
b. A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt.
c. Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.
d. A házirend elfogadása előtt.
A diákönkormányzati tagságról, annak megszavazásáról, esetleges visszavonásáról a diákönkormányzat vezetősége dönt.
6.1. Diákönkormányzati szerv, diákképviselők és iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája,
rendje
 Diákönkormányzati ülés havi egy alkalommal a diákönkormányzat vezető tanárának
irányításával. A vezető beszámol az iskola intézményvezetőjének.
 Szükség esetén közvetlenül az intézményvezető megkeresése a diákönkormányzat
tagjai részéről.
 Intézményvezető részvétele a diákönkormányzati üléseken.
 A DÖK közgyűlésen az iskola vezetése, tanárai, tanulói vesznek részt.
 Az ott elhangzottakról feljegyzés készül.
 A kérdésekre, kérésekre szóban, „szükség esetén” írásban válaszol az iskolavezetés.
 Az iskola vezetése is megkeresi a DÖK tanulóit (ez nincs időponthoz kötve) - ha szükséges - feladat elvégzése miatt vagy vélemény kérése céljából.

7. Az intézmény és a szülők közötti kapcsolattartás formája, rendje
7.1. A szülők tájékoztatásának formái
A szülői értekezletek
Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja, a szülők a tanév
rendjéről, feladatairól és a házirendről a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást.
Az új osztályközösségek, illetve változás esetén a szeptemberi szülői értekezleten bemutatja
az osztályfőnök az osztályban tanító valamennyi pedagógust.
A szeptemberi szülői értekezleten az osztályok szülői közössége 3 fős munkaközösséget választ.
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A szülői értekezletekről jelenléti ívet kell vezetni, melyet az iskola irattárába kell elhelyezni.
Az iskola tanévenként 2 szülői értekezletet tart.
Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök és a szülői közösség elnöke hívhat össze a felmerülő
problémák megoldására.
A szülői fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként 2 alkalommal tart szülői fogadóórát.
Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne a pedagógussal,
telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. Erről a szülőket az
első szülői értekezleten tájékoztatjuk.
Rendszeres írásbeli tájékoztatás
Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az
E-naplóban rögzíteni.
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt havonta minimum 1 érdemjegy alapján
osztályozható a tanuló.
7.2. A szülői közösség
Az iskolai szülői szervezetét az osztályok szülői közösségei alkotják. Az iskolai szülői szervezet
döntéshozó testülete az iskolai szülői munkaközösség, amelybe az osztályok szülői közösségei
osztályonként 3-3 szülőt delegálnak. Az iskolai szülői munkaközösség delegált tagjainak megbízása
visszavonásig érvényes. Az iskolai szülői munkaközösség dönt működési rendjéről, munkaprogramjáról, elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról.
Az intézményvezető a szülői választmányi értekezleteken rendszeresen tájékoztatja az iskolai szülői
munkaközösséget a pedagógiai munka aktuális kérdéseiről, a szülői értekezletek közötti időben
szükség szerint tájékoztatja az iskolai szülői munkaközösség elnökét az iskolai szülői munkaközösség döntését igénylő kérdésekről.
A szülői közösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviselőiről (szülői választmány).
Az osztályok szülői közösségeinek tevékenységét az osztályfőnök segíti. A szülői közösség
véleményét, állásfoglalását, javaslatait a választott szülői közösség elnöke az osztályfőnök közvetítésével juttatja el az iskola vezetőségéhez.
Az iskola szülői választmányát az iskola intézményvezetője tanévenként legalább két alkalommal
hívja össze, ahol tájékoztatást ad az iskola munkájáról és feladatairól.
Az iskola szülői közösségének elnöke közvetlenül az intézményvezetővel tart kapcsolatot.
A szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben
tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
A szülő joga a házirendben megfogalmazottakon túl, hogy jogszabályban meghatározottak
szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.
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A szülők a tanulók és a saját - a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított - jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban közvetlenül vagy választott
képviselői, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőségéhez, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
7.3. Az SZMK véleményezési joga
A szülői szervezet véleményezési joga az intézményi SZMSZ alapján:
- az iskolai munkaterv és a tanév rendjének meghatározásában,
- a szervezeti és működési szabályzat szülőket érintő rendelkezéseiben,
- a házirend szabályozásában,
- az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,
- szülők tájékoztatási formáinak meghatározásában,
- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
- a szülői értekezletek napirendjének maghatározásában,
- iskolai költségvetés elkészítésénél.
7.4. Intézményi tanács
6 fős tagsága segíti az iskola működését. 2-2-2 fő az önkormányzat, a szülők és tantestület
delegálja.
Az intézmény vezetője félévente egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az
intézményi tanácsnak, amely az intézmény fenntartásával kapcsolatos álláspontját megfogalmazza
és eljuttatja a fenntartó számára.
Véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben
SZMSZ, Házirend, Munkaterv).
Dönt a saját működési rendjéről, programjának elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.
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8. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Az intézet belső szervezeti egységeinek, vezető szintjeinek meghatározásakor alapelv, hogy a
feladatokat zavartalanul és a legeredményesebben láthassák el, a szakmai felkészültségüknek
megfelelően.
Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:

Az intézményvezetési és alkalmazotti struktúra felépítése
Fenntartó
Intézményvezető
Intézményvezető-helyettesek
Nevelőtestület tagjai
Iskolavezetőség

Napközis munkaközösség
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Szakmai munkaközösség-vezetők
Alsó tagozatos
Felső tagozatos
Diákönkormányzatot segítő tanár
Közalkalmazotti tanács elnöke
Intézményi tanács
Szülői munkaközösség

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
-

iskolatitkár

-

pedagógiai asszisztens

-

rendszergazda

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák.
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IV. Az iskola működésének rendje
1. Az alkalmazottak köre, az alkalmazási feltételek
A közoktatási intézményekben,
- ha a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartoznak, mind a két törvényt alkalmazni kell
(Kjt; Mt).
A mindenkire kötelező alkalmazási feltételek:
közoktatási intézményben munkavállalói, illetve közalkalmazotti jogviszonyban az alkalmazható,
aki
- rendelkezik az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel,
- büntetlen előéletű.

2. A pedagógusok munkarendje
A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból,
valamint a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal, szakfeladatával összefüggő
feladatok ellátásához szükséges időből áll.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető
állapítja meg az intézmény tanórarendjének függvényében. A pedagógus köteles 15 perccel
tanítási, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok
programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de
legkésőbb az adott munkanap 7:45-ig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, hogy
helyettesítésről intézkedhessen.

3. Az intézmény tanulóinak munkarendje
Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a
tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását.
A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga,
másodsorban a pedagógusok ügyelnek.
A házirendet - az intézmény vezetőjének előterjesztésére - a nevelőtestület fogadja el a
törvényben meghatározott személyek egyetértésével.

4. A közalkalmazottak munkarendje
A közoktatásban alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes
szabályait a nemzeti köznevelésről szóló törvény 66. §.(1). rögzíti.
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5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik
pedagógus vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első
tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik.
A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb 15 óráig be kell fejezni. Rendkívül
indokolt esetben az intézményvezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a nevelőtestület tagjai jogosultak. Minden egyéb
esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem
zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető tehet.
A kötelező orvosi vizsgálatok az intézményvezető által előre engedélyezett időpontban és
módban történhetnek.
Az óraközi szünetek időtartama: az első szünet 15 perc, a második 20 perc, a többi szünet 10
perces, a 7. óra előtti 5 perces.
Az óraközi szünetet a tanulók az ügyeletes nevelő által meghatározott helyen töltik.
A második szünetet lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi
épségére. Az óraközi szünetek rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünet
rendje nem rövidíthető. Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás
esetén.
A bemutató órák, foglalkozások, és nyílt napok tartásának rendjét és idejét az éves munkaterv
rögzíti. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák után szervezhetők.

6. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok
betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében.
Munkaköri leírásaikat az intézményvezető-helyettes készíti el, és gondoskodik azok
megismertetéséről, aláírásáról és a személyi anyagba történő elhelyezéséről .
7. Az intézmény nyitva tartása
Szorgalmi időben reggel 6:30-tól 18 óráig tart nyitva intézményünk. (Rendezvények esetén
19 óráig tart nyitva.) 7:00–tól a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 17:30
óráig pedagógusi felügyeletet biztosítunk.
Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva ¾ 8 -tól 17-óráig. (Eltérés
lehetséges).
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon - rendezvények hiányában - zárva
kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt.
A tanuló tanítási időben csak az osztályfőnöke vagy egy szaktanára engedélyével hagyhatja el
az iskola épületét. Az iskolában való tartózkodás további rendjét a házirend határozza meg.
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8. Az iskolában tartózkodás rendje
Az intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére - vagyonbiztonsági
okok miatt - az alábbi módon határozzuk meg a belépés és bent tartózkodás rendjét:
- az iskola által szervezett területi és egyéb rendezvényekről a portát értesíteni kell, hogy az
érkező látogatókat, vendégeket beengedjék és a rendezvény helyszínére kísérjék;
- minden más esetben a portán meg kell tudakolni a látogató bejöveteli szándékát, illetve az
irodákba kell kísérni (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, iskolatitkári, tanári;
- 08:00-15:30 óra között a tanórákat, foglalkozásokat a szülő nem zavarhatja, gyermekét a
portán kell várnia. A portán jelezni kell az előzetesen egyeztetett időpontra érkező szülő
jövetelét.

9. Mulasztás
(11/2010. (X.6.) EMMI rendelete a nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi
igazolását le kell adnia, egyéb igazolását a tájékoztató füzetbe be kell jegyeztetnie és be kell
mutatnia az osztályfőnökének.
Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy mulasztás esetén már az első napon értesítsék a
tanuló osztályfőnökét a tanuló hiányzásának okáról és várható időtartamáról (étkezések
lemondása, megrendelése).
Igazolt mulasztás
A szülő indokolt esetben egy tanévben összesen öt napot igazolhat, 5 napnál hosszabb
távolmaradás intézményvezetői engedéllyel lehetséges előzetes megbeszélés alapján.
(A döntésnél figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, mulasztásait.)
Három napnál hosszabb hiányzást orvos dokumentál(hat).
Hatósági intézkedés miatti mulasztás esetén
A mulasztást igazoló dokumentumokat a tanuló három napon belül köteles bemutatni az
osztályfőnökének.
Amennyiben a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
A szülő, majd a gyermekjóléti szolgálat és a járási hivatal értesítése a mulasztásokról
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskolaköteles a szülőt értesíteni a
tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor.
Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha
az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az
iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola intézményvezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti
szolgálatot és a kormányhivatalt.
[331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet]
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Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, illetve a kormányhivatalt, amely közreműködik
a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási
évben eléri az 50 órát, az iskola intézményvezetője értesíti a gyámhatóságot és a kormányhivatalt.

10. Késés
A tanulónak, ha a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a
házirendben lévő szabály alapján. A késés idejét össze kell adni. Amennyiben az idő eléri a
tanórai foglalkozás időtartamát egy igazolatlan vagy igazolt órának minősül. (Bejáró tanuló
esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.)
Ha a tanuló késik, nem zárható ki a tanórai foglalkozásról.

11. Csengetési rend
Óra

Becsengetés

Kicsengetés

1.

800

845

2.

900

945

3.

1005

1050

4.

1100

1145

5.

1155

1240

6.

1250

1335

7.

1340

1425

12. A tanórán kívüli foglalkozások
Tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat
szervez (a köznevelési törvény 27. §-a alapján).
Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli foglalkozások lehetnek: napközi, tanulószobai foglalkozások,
szakkörök, énekkar, fejlesztő foglalkozások, iskolai sportköri (ISK) foglalkozások.
Tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, a szakmai
munkaközösségek kezdeményezhetik az intézményvezetőnél.
A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember első hetében hirdeti meg, és a
tanulók érdeklődésüknek megfelelően jelentkezhetnek azokra.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon a részvétel kötelező. A
tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető-helyettesek rögzítik
az iskola heti, tanórán kívüli órarendjében.
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12.1. Napközis és tanulószobai foglalkozások
Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja minden tanuló számára a napközi otthonos,
vagy a tanulószobai ellátást.
A napközis foglalkozások rendje:
‐ A napközi otthonos ellátás keretében tanítási napokon a tanítási órák befejezésétől
11:45 – 17:30 óráig pedagógusok foglalkoznak az iskolában maradó gyerekekkel.
Biztosítják számukra az étkezési lehetőséget, a másnapra való tanulmányi
felkészülést és a szabadidős foglalkozásokat, szabadban való mozgást.
‐ A tanulószobai foglalkozásokat a pedagógusok a kötelező óraszámaik terhére
tartják, tanítási napokon, a tanítási órák befejeztével 12:45-től-15:45 óráig.
Ezen kívül felügyelik a zömében felsős tanulók ebédeltetését 12:45-től.
‐ A napközis és menzás tanulók nevelői felügyelettel az ebédeltetési rend alapján
étkeznek.
12.2. Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől
függően indítja az iskola. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek.
A szakkört vezető pedagógust az intézményvezető bízza meg, aki felelős a szakkör működéséért.
A szakköri aktivitás tükröződhet a tanulók szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.
A szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja.
A szakkörök a tanév kezdetétől az év végéig működnek.
Az iskola énekkara a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Vezetője az
intézményvezető által megbízott pedagógus. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és
rendezvények zenei programját.
12.3. Sportkörök
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és rendszeres edzéseket tart a testnevelő tanár.
Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinknak a különböző sportági (kosárlabda, labdarúgás, kézilabda,
stb.) edzéseken és versenyeken való részvételre.
Iskolai Sportkör (Blaskovits ISK)
A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata alapján és a
vonatkozó törvények előírása szerint az intézmény iskolai sportkört működtet.
Célja és feladata:
Az egyes sportcsoportok megszervezésével és a megfelelő háttér biztosításával járuljon hozzá
a tanulóifjúság rendszeres szabadidős tevékenységéhez, valamint a versenyzéséhez.
Az iskolai sportkör tagjai az iskola tanulói. Az iskolai sportkörbe való belépés önkéntes.
A létrehozott iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját.
Foglalkozásaira a sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai sportköri
csoportonként hetente legalább kétszer negyvenöt perc áll rendelkezésre.
A sportkör tevékenységét a vezetőség irányítja.
A sportkör legfőbb döntéshozó szerve a sportköri közgyűlés, vagy küldöttgyűlés. Az iskolai sportkör
és a küldöttgyűlés döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel (50%+1 fő) hozza.
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Személyi kérdésekben titkos szavazás mellett dönthet. Szavazategyenlőség esetén a sportkör
vezetőjének szavazata dönt.
Az osztályok és sportcsoportok képviselői minimum 1-1 fővel vesznek részt a küldöttgyűlés
munkájában.
A küldöttgyűlés főbb feladatai
- Az ISK megalakulásának, feloszlásának kimondása.
- A működési szabályzat elfogadása, módosítása.
- Az ISK vezetőségének megválasztása.
A vezetőséget a sportcsoportok és a támogatók létszáma alapján a következők szerint lehet
megválasztani:
a) iskolai sportkör vezetője
b) a sportcsoportok vezetői
c) az iskolavezetés által delegált egy fő
d) a diákönkormányzat egy tagja
e) az iskola egy választott tanulója
Az ISK vezetőség feladatai

Az ISK tevékenységének irányítása.

A tanévre szóló munkaterv és eseménynaptár tervének elkészítése az iskolai program
figyelembevételével.

Sportcsoportok létrehozása, megszüntetése és vezetőinek megbízása.

Kapcsolattartás más ISK-kal és a diáksportban érdekelt más szervekkel, szervezetekkel.

A dokumentációért a sportkör vezetője felelős.
ISK véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet
 A nevelési-oktatási intézmény vezető szervének az ISK-t segítő tevékenységében.
 Az intézmény testnevelési és sportlétesítményeinek, eszközeinek, felszereléseinek
tervezett fejlesztését illetően.
 Az iskolai testnevelést érintő kérdésekben.
Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás formái és rendje
 Évente legalább egyszeri közgyűlés, melyről az ISK elnök beszámol az intézményvezetőnek.
 Az ISK vezetőségében részt vesz az iskolavezetés által delegált egy fő és a diákönkormányzat egy tagja.
 A vezetőségi ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal vehet részt:
a. a szülői szervezet képviselője;
b. a fenntartó képviselője;
c. a DÖK küldöttje.
12.4. Felzárkóztató foglalkozások
Az egyéni korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez
való felzárkóztatás. A foglalkozást az intézményvezető által megbízott pedagógus tartja.
Az alsó tagozat foglalkozásai az órarendbe illesztett időpontban, az osztályfőnök javaslatára,
kötelező jelleggel történnek.
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A felső tagozaton a korrepetálás differenciált foglalkoztatással – egyes tanulókra, vagy kijelölt
tanulócsoportokra ajánlott jelleggel – szaktanárok javaslatára történik.
12.5. Fejlesztő foglalkozások
Az iskolában fejlesztő foglalkozásokat szervezünk azoknak a tanulóknak, akik tankerületi
pedagógiai szakszolgálati szakvéleménnyel rendelkeznek. Ebből megállapítást nyernek a
fejlesztendő területek, a fejlesztő foglalkozások óraszáma, valamint a kontrollvizsgálatok
időpontjai.
A fejlesztő órák meghatározott órarend szerint történnek a fejlesztő pedagógusok vezetésével.
12.6. Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás
A sajátos nevelési igényű gyereknek/tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében
állapotának megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították.
Intézményünkben ezekkel a tanulókkal integráltan foglalkozunk tanórán, tanórán kívüli foglalkozások keretében pedig a megállapított időkeret terhére fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
Fejlesztésüket a szakértői véleményben meghatározott szakemberek végzik.
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása:
A gyermekek, tanulók jogai
Kt. 10. § (3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön,
f) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban
- különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön
SNI szempont megjelenése a köznevelési törvényben
A szülő kérésére
- a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján
- a gyakorlati képzés kivételével - az intézményvezető mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.”
A rehabilitációs/fejlesztő foglalkoztatást végző szakemberek az SNI gyermekek, tanulók
fejlődéséről félévkor és tanév végén értékelést készítenek.
12.7. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség fennállása (BTM)
A szakvéleményt Pedagógiai Szakszolgálat adja.
Az SNI és BTM tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok a következő dokumentumokban
találhatók:
1. Alapító okirat
2. Pedagógiai Program és nevelési program
3. Helyi tanterv
A helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is.
Az iskolai fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik.
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Szakértői és rehabilitációs bizottság által történő vizsgálatra csak abban az esetben kerülhet sor,
ha a gyermek, tanuló vizsgálatára a nevelési tanácsadás keretében már sor került.
A különleges gondozást végző szakemberek a tanév során legalább három mérést végeznek a
fejlesztendő gyermekről:
 a tanév eleji mérést,
 a félévi mérést,
 a tanév végi mérést.
12.8. Hátrányos helyzetű tanulók
Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességé nek elősegítésére (alkotó ismeretek megszerzése, szokásrendek, tanulási technikák kialakítása).
Gondoskodunk az egyenlő bánásmód biztosításáról és érvényesítéséről.
A pedagógus feladata
„A pedagógus alapvető feladata, hogy a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a
gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és
fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének
kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló
felzárkózását tanulótársaihoz”.
A helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is.
Az iskolai fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik.
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13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai:
A hagyományok ápolásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az intézményi munkatervben
kell rögzíteni. Ebben az időpontok mellett a felelősöket és a határidőket is meg kell jelölni.
Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei:
13.1. Nemzeti
ünnepeink

13.2. Emléknapok

13.3. Hagyományőrző rendezvényeink

október
23.
március
15.

Az 1956-os forradalom
ünnepe (8. osztály)
Az 1848-as forradalom
ünnepe (6. osztály)

Felelős: osztályfőnök

október
6.
november
13.
január
22.
február
25.
április
11.
április
16.
június
4.

Az aradi vértanúk
emléknapja (7. osztály)
A magyar nyelv napja
(4. osztály)
A magyar kultúra napja

Felelős: osztályfőnök

december

Mikulás

Felelős: DÖK vezetője

december

Karácsony
(műsor: 5. osztály)

Felelős: DÖK vezetője
szakkörvezető

február

Farsang

Felelős: osztályfőnök

március 12.

Gergely-járás az
óvodákban (1. osztály)

Felelős: leendő 1. osztályos
tanítók

március

Iskolanyitogató

április

Húsvétolás

Felelős: DÖK vezetője

április

Blaskovits gála

Felelős: alapítvány
kuratóriuma és a

Felelős: osztályfőnök

Felelős: osztályfőnök

Felelős: az éves munkatervben
szereplő pedagógus
Kommunista diktatúrák Felelős:
áldozatainak emléknapja történelem tanár
Költészet napja
Felelős: magyar szakos
tanárok és tanítók
A holokauszt
Felelős:
áldozatainak emléknapja történelem tanár
A nemzeti összetartozás Felelős: történelem szakos
napja
tanár
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kapcsolattartó tanár,
osztályfőnökök

13.4. Szórakoztató
rendezvények

13.5. Versenyek

május

Gyermeknap

Felelős: nevelőtestület
Alapítvány

június

Blaskovits nap
(5. osztály)
Tanévnyitó party

Felelős: osztályfőnök

szeptember

Szüreti hagyományok

Felelős: DÖK vezetője
osztályfőnökök
Felelős: alsós munkaközösség

Autómentes nap

Felelős: éves munkatervben

december

Ádventi vásár

Felelős: DÖK vezetője
osztályfőnökök

május

Kihívás napja

március

Területi tanulmányi
verseny

Felelős: testnevelés
szakos tanár
Felelős: munkaközösségvezetők

március

Orchidea-Pangea
Matematika Verseny

Felelős: szaktanárok,
tanítók

március április

Iskolai tanulmányi
versenyek

Felelős: szaktanárok,
tanítók

szeptember
- május

Országos levelező
tanulmányi versenyek

Felelős: versenyszervező
pedagógus
munkaközösség-vezetők

októbernovember

Bolyai Matematika és
Bolyai Anyanyelvi
Verseny

Felelős: matematika és
magyar szakos tanárok

április

Bolyai
Természettudományi
Verseny

Felelős: biológia, földrajz
szakos tanárok, tanítók

április

Erdő témahét

Felelős: biológia
szakos tanár
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13.6. Egyéb

szeptember- Diákolimpia
május

Felelős: DÖK vezetője

szeptember- DÖK szervezésében
június
- tisztasági verseny
szeptember Tanévnyitó

Felelős: DÖK vezetője

március

Víz Világnapja
A Föld napja

Felelős: éves munkatervben

május 10.

Madarak és fák napja
Földnapja

Felelős: éves munkatervben

május

Osztálykirándulás

Felelős: osztályfőnök

június

Ballagás, tanévzáró

Felelős: 7. és 8. osztály
osztályfőnöke

Felelős: éves munkatervben

A nemzeti ünnepek és megemlékezések megtartása tanulóink nemzeti identitását fejleszti.
A helyi hagyományőrző rendezvények közösségformálásra, egymás tiszteletére és a közös
öröm szerzése szolgálnak.
A hagyományápolás külsőségei: tanulóink kötelező ünnepi viselete: sötét alj, fehér felső.
Iskolai kötelező sportfelszerelés: fehér póló, sötét (rövid) nadrág, fehér zokni.
Az egyéb foglalkozások célja, szervet formái, időkeretei
Szakkörök

Évfolyam

Énekkar

1-8. évfolyam

Rajz

1-8. évfolyam

Színjátszó

1-4. évfolyam

Angol nyelv

1-4. évfolyam

Tantárgyi tehetséggondozás

1-4. évfolyam

Informatika

3-8. évfolyam

Német nyelv

3-7. évfolyam

Sakk

1-4. évfolyam

Újságíró

3-6. évfolyam

ISK (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda)

2-8. évfolyam
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V. Tanulók jutalmazásának elvei és formái, fegyelmező intézkedések,
fegyelmi eljárás
1. A tanulók jutalmazásának elvei
A tanulót a tőle elvárható, kimagasló teljesítményért az intézmény házirendjében foglaltak
szerint jutalmazni kell.
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki
- eredményes kulturális tevékenységet folytat,
- kimagasló sportteljesítményt ér el,
- közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez.
A jutalmak odaítéléséről - az osztályfőnök és az osztályközösség javaslatának meghallgatása
után - a nevelőtestület dönt.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti.
(Tóth Erzsébet-díj, Molnár Lajos-díj, könyvjutalom, elismerő oklevél)

2. Az iskolai jutalmazás formái
Szaktanári dicséret adható
- kiváló teljesítményért az adott tantárgyból
- iskolai műsorokban való szereplésért:
- a magyar nyelv napja
- a nemzeti összetartozás napja
- iskolai versenyen elért helyezésért:
- márciusban és áprilisban megrendezett tanulmányi versenyek 1-3. helyezettjei
- kiemelkedő versenyeredményért (területi):
- Bolyai verseny
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Osztályfőnöki dicséret adható
- jól végzett közösségi munkáért
- jól végzett hetesi munkáért
- kiemelkedő magatartásért és szorgalomért
- iskolai rendezvényen való színvonalas szereplésért:
- az előző tanév végi ballagási és évzáró műsor
- tanévnyitó ünnepély
- október 6-i megemlékezés
- október 23-i műsor
- karácsonyi műsor
- március 15-i műsor
- Gergelyjárás
- Blaskovits gála
- Blaskovits nap
- kiemelkedő versenyeredményért
Intézményvezetői, intézményvezető-helyttesi dicséret adható
- kiemelkedő versenyeredményért (megyei, országos)
- az iskola színvonalas képviseletéért külső rendezvényeken:
- október 23.
- advent
- a magyar kultúra napja
- március 15.
Nevelőtestületi dicséret adható
- 8. osztály végén példamutató magatartásért és szorgalomért
- 8. osztály végén kiemelkedő tanulmányi eredményért
Tóth Erzsébet-díj adható
- 8. osztály év végén a kiemelkedő tanulók ebben a díjban részesülnek a díjadományozó
feltételei alapján, melyet a nevelőtestület ítél oda.
Molnár Lajos-díj adható
- 4. osztály év végén kaphatja az a tanuló, akinek iskolai írásbeli munkái a legszebbek,
illetve magyar nyelvből és olvasásból kiváló eredményt ért el.
A napköziben dicséret - elmarasztalás
A napköziben dicséret adható: közösségi munkában való aktív részvételért, példamutató
magatartásért, választott felelősi munka elvégzéséért.
A napköziben elmarasztalás adható: tanuláshoz való nem megfelelő hozzáállás miatt, az
elvárt magatartási formák be nem tartása a tanulási és szabadidős foglalkozások alatt.
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Év végi jutalmazás
Az egyes tanévek végén a kitűnő tanulmányi eredményű és felső tagozaton a jeles eredményű
tanulók könyvjutalomban részesülnek és oklevelet kapnak a tanévzáró ünnepélyen.
Nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók könyvjutalmat és oklevelet kapnak a tanévzáró
ünnepélyen az iskola közössége előtt.
Dicséret – elmarasztalás a napköziben
A napköziben dicséretet adható: közösségi munkában való aktív részvételért, példamutató
magatartásért, választott felelősi munka elvégzéséért, kulturált étkezési szokás betartásáért.
A napköziben elmarasztalás adható: tanuláshoz való nem megfelelő hozzáállás miatt, az elvárt
magatartás be nem tartás miatt a tanulási és szabadidős foglalkozások alatt.

3. Az iskolai fegyelmező intézkedések
Az a tanuló, aki





tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy
a tanulói házirend előírásait rendszeresen megszegi, vagy
igazolatlanul mulaszt, vagy
bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben részesül.

A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:
 osztályfőnöki figyelmeztetés (3)
 szaktanári figyelmeztetés (3)
 napközis nevelői, tanulószobai és ügyeletes pedagógusi figyelmeztetés (3)
 osztályfőnöki intés (2)
 szaktanári intés (2)
 osztályfőnöki rovó (1)
 szaktanári rovó (1)
 intézményvezető-helyettesi figyelmeztetés (2)
 intézményvezetői figyelmeztetés (3)
 intézményvezetői intés (2)
 nevelőtestületi figyelmeztetés (1)
 nevelőtestületi intés (1)
 egyéb nem kötelező iskolai programon nem vehet részt
Az iskolai fegyelmező intézkedés kiszabásakor a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
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4. A nevelési – oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás
szabályai
4.1. A fegyelmi és kártérítési felelősség
Az iskolában folytatott tanulói fegyelmi eljárás és tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzi meg, melynek célja a sérelem orvoslása. Erre abban az
esetben van lehetőség, amennyiben az érintett diákok szülei egyetértenek.
Az egyeztető eljárás:
1. A fegyelmi jogkör gyakorlója értesíti az érintett szülőket az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségéről.
2. A szülők a kézhezvételtől számított öt tanítási napon belül írásban jelzik, ha kérik az
egyeztető tárgyalás lefolytatását.
3. Amennyiben valamelyik szülő nem kéri az egyeztető eljárást, vagy az 15 napon belül
nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell.
4. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja.
5. Az intézményvezető biztosítja a termet, ahol az eljárás lezajlik.
6. Az eredményes egyeztető eljárás megállapításairól írásbeli megállapodás készül.
7. Értesítő levél küldése az iskola feladata.
8. Az egyeztető eljárást olyan személy vezeti, akit mindkét fél elfogad.
9. Az egyeztető eljárás során készült írásbeli megállapodásban a felek kiköthetik, hogy az
eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat az érintett osztályközösségben
meg lehet vitatni, továbbá meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
10. Ha a két fél írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, akkor bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást, a sérelem
orvoslásához szükséges időre (legfeljebb 3 hónapra) fel kell függeszteni.
11. Ha ez alatt az idő alatt a sértett fél nem kéri az eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást
meg kell szüntetni.
4.2. Fegyelmi eljárás
A fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló szülőjének is jelen kell lennie. A tanulót a szülője vagy a
törvényes képviselője is képviselheti.
1. Fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót és szülőjét értesíteni kell a kötelességszegés
megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi eljárás időpontját, helyét.
2. Tájékoztatni kell a szülőt, hogy az eljárás akkor is lefolytatható, ha a tanuló és szülője
ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg.
3. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló és a szülője külön-külön a
tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
4. A fegyelmi eljárást a megindítástól számított 30 napon belül be kell fejezni egy tárgyaláson.
5. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani az érintett feleknek a tájékozódásra,
véleménynyilvánítására, bizonyításra.
6. A tárgyalás kezdetén a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ismertetni kell a vele
szemben fennálló vádakat, bizonyítékokat.
7. Az eljárást a nevelőtestületből választott háromtagú bizottság folytatja le. A bizottság
az elnökét saját tagjai közül választja.
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8. Az elkészült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét, idejét, a résztvevők
nevét, fontosabb hozzászólásait. Ha a tárgyalás vezetője vagy a tanuló szülője kéri,
szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat.
9. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.
Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre
bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a
tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
10. A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen
vagy a tanuló mellett szól.
11. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. Ha szükséges, a
szóbeli kihirdetést legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatják.
12. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni
az ügyben érintett feleknek. Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén
a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló és a
szülő is tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és az eljárást megindító
kérelmi jogáról lemondott.
4.3. Fegyelmi eljárás megszűnik, ha
1. a tanuló nem követett el kötelességszegést,
2. a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
3. a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
4. a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
5. nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
4.4. A fegyelmi határozat
1. Rendelkező része tartalmazza:
- az iskola megjelölését,
- a határozat számát és tárgyát,
- a tanuló személyi adatait,
- a fegyelmi büntetést,
- a büntetés időtartamát,
- a felfüggesztését,
- az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.
2. Indoklása tartalmazza:
- a kötelességszegés rövid leírását,
- a bizonyítékok ismertetését,
- a döntés indokát,
- elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát.
3. Záró része tartalmazza:
- a határozat meghozatalának helyét és idejét,
- a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. (Ha első fokon a
nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást
vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.)
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4.5. Jogorvoslati lehetőség
Az elsőfokú határozat ellen a tanuló és a szülő is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a
határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az intézményvezetőhöz benyújtani,
aki a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú
fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell,
az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
4.6. Fegyelmi büntetések
Fegyelmi büntetésként eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától nem szabható ki, ha a
tanév végi osztályzatokat megállapították.
4.7. A fegyelmi büntetések hatálya
A meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása nem lehet hosszabb, mint hat hónap.
Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, iskolába, eltiltás az iskolában a tanév folytatásától
és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónap.
Az intézményvezető a büntetés végrehajtását különös méltánylást érdemlő körülmények
esetén legfeljebb hat hónapra felfüggesztheti.
4.8. Kizáró okok
1. A fegyelmi ügy lebonyolításában és a határozat meghozatalában nem vehet részt
a tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló
által elkövetett kötelességszegés érintett.
2. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett,
továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.
Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú
tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az
iskola intézményvezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának
munkáltatója megállapítja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállását.
4.9. Károkozás
Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az intézményvezető köteles a károkozás körülményeit
megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét
ellátó személyét megállapítani.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a
tanulót és szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel
kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár
megtérítésére.
4.10. Fegyelmi eljárás dokumentumai
1. Szülői értesítés fegyelmi eljárás megtartásáról
2. Szülői nyilatkozat egyeztető eljárás lefolytatásáról
3. Fegyelmi jegyzőkönyv fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárásról
4. Jegyzőkönyv fegyelmi eljárásról
5. Fegyelmi határozat
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VI. A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésének rendje
1. Belső ellenőrzési célok és típusok
Ellenőrzési célok, területek, értékelés
 a munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja,
hogy biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt,
 segítse a vezetői irányítást, a döntések megalapozását,
 jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőknek a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményektől való eltérést,
 megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet,
 tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat,
 biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági, és munkaügyi előírások szerinti működését,
 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét és a takarékosságot.
- Átfogó ellenőrzés: az adott tevékenység egészére irányul, áttekintő módon értékeli a
pedagógiai feladatok végrehajtását, azok összhangját.
- A célellenőrzés: egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma
feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat.
- A témaellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló, összehangolt,
összehasonlító vizsgálat. Célja az általánosítható következtetések levonása az intézkedések
érdekében.
- Utóellenőrzés: egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtására, az
eredmények felülvizsgálatára irányul.
Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők
ellenőrzéseinek le kell fedniük a teljes intézményi működést. A vezetők hatáskörét és ellenőrzési
körét munkaköri leírásuk tartalmazza.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli
foglalkozásokra is.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért
az intézményvezető felelős.
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évenként elkészítendő
ellenőrzési terv tartalmazza (az éves munkaterv). Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzés alapjául szolgálnak a pedagógiai program, munkaterv és a tantestület elé tűzött
feladatok.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető
dönt.
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A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:
 az intézményvezető
 az intézményvezető-helyettesek
 a munkaközösség-vezetők
 a munkaközösségi tagok külön megbízás szerint
Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül
ellenőrzi az intézményvezető-helyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás.
1.1. A pedagógiai ellenőrzés területei
I. Pedagógia
Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó
II. Tanügyigazgatás
III. Munkáltatói feladatok
IV. Gazdálkodás
V. PR-tevékenység
VI. Egyéb
A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok:
















a pedagógiai program feladatainak végrehajtása,
a helyi tanterv megvalósítása,
a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,
a nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,
a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata,
valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése,
a tanulók elméleti, gyakorlati tudásának, képességeinek, magatartásának és szorgalmának
felmérése, értékelése,
a törzskönyvek, haladási és beírási naplók (e-napló) folyamatos szabályszerű vezetésének
ellenőrzése,
a túlórák, helyettesítések pontos megállapítása,
a napközis nevelőmunka hatékonysága,
az osztályozó és javítóvizsgák, különbözeti vizsgák szabályszerű lefolytatása,
a szakmai felszerelések, a szertárak, előadótermek berendezéseinek szabályszerű
használata,
a tanulók egészség- és balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatása,
a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása,
az OH által meghatározott ellenőrzések elvégzése.
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1.2. Az ellenőrzést követő intézkedések
Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket az
intézményvezető-helyettesek kötelesek elvégezni.
Intézkednek:
 a hibák, hiányosságok javításáról,
 a káros következmények ellensúlyozásáról,
 a megelőzés feltételeinek biztosításáról,
 az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról,
 a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról,
 a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismerésről.
Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén az intézmény vezetője rendeli el a szükségesnek ítélt
intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást.

2. Vezetői és hatásköri ellenőrzés
2.1. Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége
Az egyszemélyi felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga mindenre kiterjed: az
összes alkalmazottra, munkavégzésükre és a teljes intézményi működésre.
Az intézményvezető ellenőrzési feladatai:






biztosítja az ellenőrzési rendszert, a tárgyi- és személyi feltételeket,
határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok összeállítására,
megköveteli a belső ellenőrzési rendszer működését,
megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket,
elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket.

2.2. Az intézményvezető-helyettesek ellenőrző munkája
Ellenőrzési területe kiterjed teljes hatáskörére, különösen:









a jogszabályok, határozatok, a vezetői utasítások betartására,
a pedagógusok, az iskolatitkár és könyvtáros munkafegyelmére,
a pedagógiai program megvalósítására:
- a nevelési célok és a tantervi követelmények megvalósítására;
- a foglalkozások, tanórák eredményességére;
- a pedagógus viselkedésére, tanulókkal való törődésére;
- a felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok ellátására;
- a határidők pontos betartására;
a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre,
a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára,
az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére,
az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére,
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a tanügyi dokumentáció vezetésére:
- a tanulói adminisztráció ellátására;
- a nyilvántartások, a statisztikák vezetésére;
- az értékelések készítésére.

2.3. A munkaközösség-vezető ellenőrző feladatai
A szakmai munkaközösség-vezető teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a munkaközösség
tagjai felett. Felelős a munkaközösségi tevékenység szervezéséért, a szakmai, tantárgy-pedagógiai
irányításért és az ellenőrzéséért.
Ellenőrzési feladatai:










a tanterv színvonalas megvalósítása,
a reális követelményrendszer kidolgozása, alkalmazása,
a tanmenetek tantervhez igazodó elkészítése,
a munkaközösségi munkaterv összeállítása és megvalósítása,
tantárgyi és egyéb versenyek megszervezése és lebonyolítása,
tanulmányi, kulturális pályázatok kiírása, elbírálása, a tanulói részvétel segítése,
a szertárak fejlesztése,
a tanügyi dokumentáció és az adminisztráció ellátása: nyilvántartások, statisztikák,
értékelések vezetése,
a pedagógus munkájával összhangban álló következetes értékelés.

2.4. Az ellenőrzés módszerei





a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,
írásos dokumentumok vizsgálata,
tanulói munkák vizsgálata,
beszámoltatás szóban, írásban

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség
tagjaival együtt is meg kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi
értekezleten összegezni és értékelni kell.
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2.5. Pedagógiai munka ellenőrzése az éves munkaterv szerint

az ellenőrzés témája,
tárgya

ellenőrzött
személy,
személyek

az ellenőrzést végző
vezető

az ellenőrzés
tapasztalatainak
megbeszélése

SZEPTEMBER
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

tantermek, folyosók
dekorálása
tanmenetek,
napközis foglakozási
tervek

osztályfőnökök

Szabó Miklós,
mkv.

az ellenőrzést
követően

osztálytanítók,
szaktanárok,
napközis nevelők

mkv.

az ellenőrzést
követően

e-naplóvezetés

osztályfőnökök

Tóthné Seres Katalin,
Szabó Miklós

osztályfőnökök

Fényes Erika

anyakönyvek,
bizonyítvány
napközis munkarend 1.
félévre, csoportbontás,
ebédeltetési rend
új kolléga,
pályakezdő
pedagógus munkája

napközis
munkaközösségvezető
új kolléga,
pályakezdő
pedagógus

rendezvények, ünnepek munkaközösségek

Szabó Miklós

az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően

Tóthné Seres Katalin,
Fényes Erika,
Szabó Miklós
mkv.,
Fényes Erika

a rendezvényt
követően

szeptember
végén

szakkörök meghirdetése

szakkörvezetők

Fényes Erika

szeptember

szülői értekezlet

osztályfőnökök

Tóthné Seres Katalin

az ellenőrzést
követően

ügyeleti és
helyettesítési rend
elkészítése

munkaközösségvezető

Tóthné Seres Katalin

szeptember 1.

DÖK program

DÖK vezető

Szabó Miklós

adminisztrációs munka

napközis nevelők

Tóthné Seres Katalin

napközis nevelők

mkv.

szakkört vezető
pedagógus

Fényes Erika

fejlesztőpedagógus

Tóthné Seres Katalin

napközis projektek
megvalósítás
szakköri naplók
ellenőrzése
BTM-es, SNI-s tanulók
(fejlesztőnapló,
órarend, egyéni
fejlesztési lap, szülők
értesítése)

az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
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OKTÓBER
1.
2.
3.

ügyeletesi munka
végzése
füzetek,
dolgozatfüzetek
vezetése, javítása

ügyeletes
kollégák

alsó: Fényes Erika,
felső: Szabó Miklós

az ellenőrzést
követően

osztálytanítók,
szaktanárok

mkv.

az ellenőrzést
követően

új kolléga,
pályakezdő
pedagógus munkája

új kolléga,
pályakezdő
pedagógus

mkv.

az óralátogatást
követően

gyermekvédelmi
munka

GYIV felelős

Fényes Erika

az ellenőrzést
követően

rendezvények, ünnepek

rendezvényért
felelős pedagógus

Tóthné Seres Katalin,
Fényes Erika,
Szabó Miklós

munkaközösségi
megbeszélésen

6.

napközis foglalkozás,
tanulószoba

napközis és
tanulószobai
csoportvezetők
napközis vezetők

Fényes Erika

óralátogatást
követően

7.

napközis projektek
megvalósítása

napközis nevelők

mkv.

az ellenőrzést
követően

4.
5.

1.

nyílt nap

2.

fogadóóra

3.

Kompetencia mérés
szervezése

4.

rendezvények

NOVEMBER
a nevelőtestület
Tóthné Seres Katalin
minden tagja
Tóthné Seres Katalin,
a nevelőtestület
Fényes Erika,
minden tagja
Szabó Miklós
mérésért felelős
Tóthné Seres Katalin
pedagógusok
rendezvényért
Fényes Erika
felelős pedagógus

5.

adminisztrációs munka

napközis nevelők

mkv.

6.

napközis projektek
megvalósítása

napközis nevelők

mkv.

1.

2.
3.

DECEMBER
Tóthné Seres Katalin,
e-naplók haladási és
osztályfőnökök
Fényes Erika,
osztályozási része
Szabó Miklós
osztályfőnökök,
Tóthné Seres Katalin,
rendezvények, ünnepek
rendezvényért
mkv.
felelős pedagógus
napközis projektek
napközis nevelők
mkv.
megvalósítása, naplók

munkaközösségi
megbeszélésen
félévi értekezleten
nov. 30-ig
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
a félévi
értekezleten
a félévi
értekezleten
az ellenőrzést
követően
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JANUÁR
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

füzetek,
dolgozatfüzetek
vezetése,
javítása
napközis foglalkozások,
tanulószoba
ügyeleti rend
elkészítése
a munkaközösségi
tervben szereplő
feladatok
megvalósulása
szakkörök,
felzárkóztató
foglalkozások

szaktanárok,
osztálytanítók

mkv.

napközis
csoportvezetők
munkaközösségvezetők

Szabó Miklós
Fényes Erika,
Szabó Miklós

az ellenőrzést
követően
a félévi
értekezleten
a félévi
értekezleten

munkaközösségvezetők

Tóthné Seres Katalin

a félévi
értekezleten

foglalkozásvezetők

Fényes Erika

a félévi
értekezleten

osztályfőnökök

Tóthné Seres Katalin

munkaközösségi
megbeszélésen

munkaközösségvezető

Szabó Miklós

az ellenőrzést
követően

osztályfőnök

Szabó Miklós

a félévi
értekezleten

adminisztrációs munka

napközis nevelők

mkv.

napközis projektek
megvalósítása

napközis nevelők

mkv.

szülői értekezlet
napközis munkarend
elkészítése
a 2. félévre,
csoportbontás,
ebédeltetési rend
továbbtanulás
előkészítése
8. osztály

az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően

FEBRUÁR
1.
2.

februári rendezvények

osztályfőnökök

Tóthné Seres Katalin,
mkv.

napközis projektek
megvalósítása

napközis nevelők

mkv.

nevelési
értekezleten
az ellenőrzést
követően

MÁRCIUS
1.

2.

rendezvények, ünnepek

az éves
időbeosztásban
szereplők

Fényes Erika

nevelési
értekezleten

szülői értekezlet a
leendő
1. osztályosok
szüleinek

leendő elsős
tanítók

Tóthné Seres Katalin

az ellenőrzést
követően
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3.

tanulmányi versenyek

4.

tantermek,
folyosók dekorálása
naplók haladási és
osztályozási része

5.
6.

ügyeletesi munka
elvégzése

7.

adminisztrációs munka,
naplók ellenőrzése
napközis projektek
megvalósítása

8.
9.
10.

bemutató óra
DÖK program,
rendezvények

osztályfőnökök
szaktanárok

Tóthné Seres Katalin,
mkv.

osztályfőnökök

mkv.

osztályfőnökök

mkv.

nevelőtestület
tagjai

mkv.,
Fényes Erika,
Szabó Miklós

napközis nevelők

mkv.

napközis nevelők

mkv.

munkatervben
szereplő pedagógus
DÖK vezető,
rendezvényért
felelős pedagógus

Tóthné Seres Katalin

munkaközösségi
megbeszélésen
munkaközösségi
megbeszélésen
nevelési
értekezleten
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően

Szabó Miklós,
mkv.

az ellenőrzést
követően

ÁPRILIS
1.
2.
3.
4.

5.

szülői értekezlet,
fogadóóra

osztályfőnökök

Tóthné Seres Katalin,
Fényes Erika,
Szabó Miklós

a tanévzáró
értekezleten

beiratkozás

leendő elsős
tanítók

Tóthné Seres Katalin

a beiratkozást
követően

napközis projektek
megvalósítása

napközis nevelők

mkv.

az ellenőrzést
követően

iskolai versenyek

pedagógusok

mkv.

az ellenőrzést
követően

tankönyvek,
taneszközök
kiválasztása

osztálytanítók,
szaktanárok,
tankönyvfelelős

mkv.,
tankönyvfelelős

az ellenőrzést
követően

MÁJUS
1.

2.

3.

e-naplók, füzetek,
dolgozatfüzetek
vezetése, javítása

osztálytanítók,
szaktanárok

mkv.

az ellenőrzést
követően

napközis foglalkozások,
tanulószoba

napközis
csoportvezetők

Szabó Miklós

az ellenőrzést
követően

szakkörök,
felzárkóztató
foglalkozások

foglalkozásvezetők

Fényes Erika

az ellenőrzést
követően
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4.

pályakezdő
pedagógus, új kolléga

pályakezdő
pedagógus,
új kolléga

5.

pályázatokon való
részvétel
versenyeken részt vevő
diákok névsora

pályázatot író
pedagógus
a versenyeket
szervező kollégák

7.

Kompetencia mérés
szervezése

8.
9.

6.

10.

Tóthné Seres Katalin,
Fényes Erika,
Szabó Miklós

az ellenőrzést
követően

Tóthné Seres Katalin

értekezlet

Tóthné Seres Katalin,
mkv.

tanévzáró
értekezlet

mérésért felelős
pedagógusok

Tóthné Seres Katalin

mérést
követően

a következő tanévi
keretszámok felmérése

napközis nevelők,

Szabó Miklós,
mkv.

a felmérést
követően

napközis projektek
megvalósítása

napközis nevelők

mkv.

az ellenőrzést
követően

rendezvények

rendezvényért
felelős pedagógus

Fényes Erika,
Szabó Miklós

az ellenőrzést
követően

JÚNIUS
1.
2.

tantermek, folyosók
dekorálása

osztályfőnökök

mkv.

rendezvények, ünnepek

a munkaközösség
minden tagja

mkv.

osztályfőnökök

Fényes Erika,
Szabó Miklós,
mkv.

tanévzáró
értekezlet

osztályfőnökök

Fényes Erika

tanévzáró
értekezlet

munkaközösségvezető

Tóthné Seres Katalin

tanévzáró
értekezlet

3.

e-naplók haladási és
osztályozási része

4.

anyakönyvek,
bizonyítványok
a munkaközösségi
tervben szereplő
feladatok
megvalósulása
ügyeletesi munka
végzése
továbbtanulás
értékelése
adminisztrációs munka,
e-naplók ellenőrzése

5.

6.
7.
8.
9.

leltár

ügyeletes tanítók,
tanárok
nyolcadikos
osztályfőnök

mkv.
Tóthné Seres Katalin

napközis nevelők

mkv.

leltárfelelős

Fényes Erika,
Szabó Miklós

az ellenőrzést
követően
tanévzáró
értekezlet

az ellenőrzést
követően
tanévzáró
értekezlet
az ellenőrzést
követően
az ellenőrzést
követően

48

Intézményvezető-helyettesek munkájának ellenőrzése: ellenőrzést végző intézményvezető
- tűzvédelmi, balesetvédelmi és munkavédelmi felelős munkájának
ellenőrzése

augusztus

- tantárgyfelosztás, órarend

szeptember

- személyi anyagok, munkaköri leírás

szeptember

- tanügyi nyilvántartás

szeptember

- statisztika

október

- helyettesítések nyilvántartása

november

- belső ellenőrzési tervben szereplő területek 1. félév értékelése

december

- nyomtatványok, megrendelése, beszerzése

január

- továbbképzés nyilvántartás, költségvetés

február

- leltározás megszervezése

május

- belső ellenőrzési tervben szereplő területek 2. félév értékelése

május
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Munkaközösség-vezetők munkájának ellenőrzése: ellenőrzést végző intézményvezető,
intézményvezető-helyettesek
- az éves időbeosztás és belső ellenőrzési terv szerint

értékelés 1. félév és 2. félév végén

Iskolatitkár, pedagógia asszisztens munkájának ellenőrzése: ellenőrzést végző
intézményvezető, intézményvezető-helyettesek
- tanuló nyilvántartás
- iskolatej, iskolagyümölcs

szeptember
(pedagógiai asszisztens)

október

- bérlet, útiköltség elszámolás ellenőrzése (pedagógiai asszisztens)
- megbízási szerződés

november

- iktatás ellenőrzése

december

- KLIK kiadások igénybejelentés és elszámolás ellenőrzése

február

- fizetési jegyzékek és átvételi elismervények nyilvántartása
(pedagógiai asszisztens)

március

- utazási igazolvány

április

- pedagógus igazolvány nyilvántartás, diákigazolvány nyilvántartás
(pedagógiai asszisztens)
- éves munka ellenőrzése

május
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ÉVES ÓRALÁTOGATÁSI TERV
I. félév
Intézményvezető
- felső tagozatos pedagógus
- óraadó pedagógus
- napközis pedagógus
Intézményvezető-helyettesek
- alsó tagozatos pedagógus
- tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök)
Alsós munkaközösség-vezető
- alsó tagozatos pedagógus
- szakkörök
Felsős munkaközösség-vezető
- felső tagozatos pedagógus
Napközis munkaközösség-vezető
- napközis pedagógus

II. félév
Intézményvezető
- alsó tagozatos pedagógus
- szakkörök
Intézményvezető-helyettesek
- napközis pedagógus
- felső tagozatos pedagógus
Alsós munkaközösség-vezető
- alsó tagozatos pedagógus
- szakkörök
Felsős munkaközösség-vezető
- felső tagozatos pedagógus
- fejlesztő órák
Napközis munkaközösség-vezető
- napközis pedagógus
- alsó tagozatos pedagógus

Dokumentáció
Az éves munkaterv belső ellenőrzési tervében kidolgozott szempontjai alapján táblázat
formájában. Havi értékelési lapon történik az ellenőrzött területek dokumentációja.
Az ellenőrzések következményei hiányosság esetén:
- Kötelező hospitálás elrendelése.
- Módszertani segédanyag kötelező használata.
- Utasítás hiánypótlásra.
- Képzésre való kötelezés.
- Fegyelmi felelősségre vonás.
- Problémás területek beszabályozása.
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VII. Tanulmányok alatti vizsgák
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

1. A tanulmányok alatti vizsgák
- osztályozóvizsga
- javítóvizsga
- helyi vizsgák a 7. évfolyamon
1.1. Osztályozóvizsga
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
Egy osztályozóvizsga – a bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy
adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló
osztályozóvizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Osztályozóvizsgára jelentkezés módja, határideje, teljesítésének határideje:
Osztályozóvizsgára az iskola intézményvezetőjénél lehet jelentkezni a félév vagy a tanítási év utolsó
napját megelőző harmincadik napig. Félévi osztályozó vizsgát január 2-15., a tanév végi osztályozó
vizsgát június 1-15. között kell letenni. A vizsga háromtagú bizottság előtt tehető le.
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
1.2. Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot
kapott. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az
augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozóvizsga
esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy
osztályozóvizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a
vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
A vizsgabizottság elnökének és tagjainak feladatai
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a
nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az
adott tantárgy tanítására.
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A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli
vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni.
A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és
tagjait az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg
illetékes kormányhivatal bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű
megtartásáért. Ennek keretében
a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga
letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul
vizsgázni szándékozók kizárását,
b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.
A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete
szerint taníthatja.
Az iskola intézményvezetőjének feladatai
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola intézményvezetője készíti elő.
Az intézményvezető felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért.
Az intézményvezető e feladata ellátása során
a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a
helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,
c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását.
Az írásbeli vizsga helyszínének és körülményeinek biztosítása
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy
köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával
kell elkészíteni.
A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon
feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak
ezeken a lapokon lehet készíteni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
tantárgyanként hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó
számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.

53

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázók
írásbeli vizsgáira vonatkozó szabályok
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye
alapján:
a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel
meg kell növelni,
c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
d) a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben,
vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell
biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
Írásbeli vizsgák lefolytatása, feladatlapok javítása, kezelése, szabálytalanságok észlelése esetén
szükséges eljárások
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani.
A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja
és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a
szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola intézményvezetőjének, aki
az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével
kapcsolatos bejelentést. Az iskola intézményvezetője a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe
foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény
leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság
elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola intézményvezetője és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
Az iskola intézményvezetője az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a
feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő
lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont
feltüntetésével – lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli.
Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola intézményvezetőjét.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola intézményvezetőjéből és
két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú
bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy
c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek
nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét.
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A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.
Szóbeli vizsgák lefolytatása, szabálytalanságok észlelése esetén szükséges eljárások
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.
A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely
időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – amennyiben
szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli
vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli
feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad
előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama
tizenöt percnél nem lehet több.
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A tételben
szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni,
vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget
kaphat.
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét
önhibájából nem tudta folytatni, vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett.
A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a
rendelkezésre álló idő eltelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése
nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli
minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell
felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt
perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a
vizsgajegyzőkönyvre.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha
szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az
elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az intézményvezető az írásbeli vizsga erre
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázók
szóbeli vizsgákra vonatkozó szabályzata.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye
alapján:
a) a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) a szóbeli vizsgát írásban teheti le,
c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
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Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett
szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli
vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell
kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell
számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt
kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgákról
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal
szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását
követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy
milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola intézményvezetője a bejelentést nyolc napon
belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó
hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon
belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt
független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
kormányhivatalnak.
A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus,
akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói
jogviszonyban áll.
1.3. Helyi vizsgák a 7. évfolyamon
Magyar irodalomból szóbeli, matematika tantárgyból írásbeli, angol tantárgyból szóbeli és
írásbeli vizsgán mérjük fel tanulóink addig megszerzett tudását, ismereteit. A helyi vizsga
segíti a tanulókat az eredményesebb középiskolai felvételiben, illetve tanulmányaik minél
sikeresebb folytatásában.
A vizsga időpontjának kijelölése - a szaktanárok javaslatainak figyelembevételével – az
intézményvezető joga és feladata.
Az időpont kijelölése minden évben az iskola éves programjának tervezésekor történik.

A vizsgák időpontja

7. évfolyam

Angol
írásbeli és szóbeli vizsga

Irodalom
szóbeli vizsga

Matematika
írásbeli vizsga

február

május

május

A vizsga anyagának összeállítása a munkaközösségek, szaktanárok feladata.
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Angol vizsga
A vizsga három részből áll:
- Olvasott szöveg értése (írásban: igaz/hamis válaszok)
- Képleírás szóban
- Tételsor: adott témáról önálló, összefüggő beszéd
A tételsort a tanulók a vizsga előtt három hónappal megkapják.
A vizsga célja: Angol nyelven történő szóbeli kommunikáció elmélyítése, valamint felkészítés
a középiskolai szóbeli felvételire. A képleírásnál és a témakörnél fontosabb a beszéd folyamatossága
a nyelvhelyességnél.
A tanulók értékelése: az érdemjegy három részből adódik össze.
A tanulók értékelése
Jeles: Képleírása megfelelő, igényes kifejezéseket használ, beszéde folyamatos. Szövegértés 90 %.
Témakör: témához kapcsolódó, összefüggő, folyamatos.
Jó: Képleírása lényegre törő, aránylag folyamatos. Szövegértés 80 %.
Témakör: témához kapcsolódó, aránylag folyamatos.
Közepes: Képleírása egyszerű mondatokban önállóan megfogalmazott. Szövegértés 60 %.
Témakör témához kapcsolódó, egyszerű mondatokban önállóan megfogalmazott.
Elégséges: Képleírásban kérdések segítségével egyszerű mondatokat mond.
Szövegértés 50 %. Témakör: kérdések segítségével egyszerű mondatokat mond.

Matematika vizsga
A vizsga célja: az alapvető matematikai ismeretek átismétlése, melyek eszközül szolgálhatnak a
további ismeret megszerzéséhez, hatékony alkalmazásához, felkészítenek a középiskolai felvételire.
Matematikából az írásbeli vizsgán a tanulók olyan feladatsort kapnak, amely a felső tagozaton
elsajátított tananyagon alapul. A tanulóknak kétszer 45 perc áll a rendelkezésükre.
Főbb témakörök:
Műveletek racionális számokkal; összetett számok felbontása prímtényezők szorzatára;
százalékszámítási feladatok; arányossági feladatok; egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása;
geometriai ismeretekre támaszkodó terület, felszín és térfogatszámítási feladatok; szerkesztések;
elméleti kérdések.
A tanulók értékelése:
érdemjegy

jeles

jó

közepes

elégséges

elégtelen

%

86-100%

76-85%

60-75%

40-59%

0-39%
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Magyar vizsga
A magyar irodalom vizsgára a tételsort az osztályban oktató szaktanár állítja össze, melyet a
vizsga előtt 3 hónappal a tanulók tudomására hoz.
A vizsga célja: a felső tagozaton tanult irodalmi tananyag rendszerezése, műnemek és műfajok
összegzése, az olvasott művek önálló, szóbeli értelmezése, a szerzőkről tanult életrajzi ismeretek
elmélyítése. A szóbeli kommunikációs képesség fejlesztése, jártasság szerzése a szóbeli vizsgák
terén, felkészítés a középiskolai felvételikre.
Főbb témakörök:
- Műnemek (epika, líra, dráma)
- Műfajok (epigramma, ars poetica, dal, óda, himnusz, elégia, rapszódia, ballada, elbeszélő
költemény, mítosz, monda, mese, eposz, novella, regény)
- Szerzők (Janus Pannonius, Balassi Bálint, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor,
Arany János, Mikszáth Kálmán, Molnár Ferenc, Gárdonyi Géza)
- Népköltészet, műköltészet
A szóbeli vizsgán a tanuló legalább 15 perc felkészülési idő után szóbeli feleletben ad számot
tudásáról a kihúzott tétel szerint. Ezután a szaktanár feltett kérdésére válaszol a vizsgázó a
tanár által megnevezett témakörben. Az előre kidolgozott tétel és a tanár által feltett kérdés
különböző műnemekre vonatkozik. (Hetedik osztályban a vizsgázó az adott évfolyamon
memoriterként feladott egyik verset vagy versrészletet is elmondja előzetes felkészülés
nélkül, a kihúzott tételszám szerint.)
A tanulók értékelése
Jeles: A tanuló önállóan, összefüggően, folyamatosan beszél 5-10 percig az adott témáról. Az
elméleti ismeretek legalább 90 %-át tudja, a műveket önállóan értelmezi.
Jó: A tanuló önállóan, összefüggően, folyamatosan beszél 5-10 percig az adott témáról. Az
elméleti ismeretek legalább 80 %-át tudja, a műveket önállóan értelmezi, esetleg 1-2
rávezető kérdést tesz fel felelet közben a szaktanár.
Közepes: A tanuló a felelete közben néhány segítő kérdést kap a szaktanártól. Az elméleti
ismeretek legalább 65 %-át tudja. A műveket tanári kérdések segítségével értelmezi.
Elégséges: A tanuló csak tanári kérdések segítségével tud számot adni tudásáról, de az
elméleti ismeretek legalább 50 %-át tudja. A művekkel kapcsolatosan feltett kérdések közül
néhányra tudja a választ.
A tanulók félévi illetve tanév végi értékelése a vizsga eredményéből és a félévben, illetve az
egész évben szerzett jegyek átlagából tevődik össze, oly módon, hogy a vizsga jegye egy témazáró
dolgozat értékével egyenértékű.
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VIII. Oktató – nevelő munkával kapcsolatos feladatok
1. Az etika és a hit- és erkölcstan oktatásának választási rendje iskolánkban
Az állami általános iskolában az etika óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által
szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.
A hitoktatást olyan módon szervezzük meg, hogy a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedjék.
Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos feladatok
ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.
Az iskola intézményvezetőjének feladata
1. Kijelöli azt az időpontot, március 1. és március 14. között, amikor az egyházi jogi
személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az
iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a
hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezi meg.
- Az iskolánk azoknak az egyházaknak biztosítja a lehetőséget, amelyek egyházi
jogi személy által, szervezetten tudják a hitoktatást vállalni; amely egyházak
jelzik, hogy vállalják és ténylegesen megszervezik a hitoktatást.
- Az iskola intézményvezetője a kijelölt időpontot olyan módon közli az egyházi
jogi személlyel, hogy azt a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja.
- Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem
tud megjelenni, az intézményvezető biztosítja a rendelkezésére bocsátott
hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerésének lehetőségét a szülők részére.
2. Az általános iskolai beiratkozást megelőzően, az iskola honlapján és a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye ,
feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az
egyházi jogi személyt. Az időpont március 16. és március 31. között tervezett.
3. Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az
iskolának arról, hogy a hit- és erkölcstanoktatást vagy az etikaoktatást igényli a gyermeke
számára.
A beiratkozáshoz a tankerületi központ által készített egységes nyilatkozat nyomtatványt
használjuk.
4. A beiratkozáskor a szülőknek írásban nyilatkozniuk kell, hogy a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez hozzájárulnak. Amennyiben a szülő a hitoktatást
választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola
a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek
átadja.
5. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, továbbá, ha az egyházi jogi személy a
hit- és erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.
6. A beiratkozást követő három napon belül az intézményvezető az érintett egyházi jogi
személy meghatalmazott képviselőjének átadja az érintett egyház által szervezett hit- és
erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulók adatait.
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7. Az adatok átadását követő hét napon belül egyeztetést folytat a tanulócsoportok
kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstanoktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak, és amelyek a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését vállalták.
8. Az egyeztetés során a tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban figyelembe kell
venni, hogy:
a) a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulócsoportok összevonhatók,
b) az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etika
órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani.
9. A hit- és erkölcstanoktatásra létrehozott csoportok létszámáról az intézményvezető
június 30-ig tájékoztatja a fenntartót.
10. Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit- és erkölcstan
tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden
tanév május 20-áig írásban kell közölnie az intézményvezetővel és az érintett egyházi jogi
személy képviselőjével.

2. Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái
A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata alapján és az
ide vonatkozó törvények előírása szerint az intézmény iskolai sportkört működtet.
Az iskolai sportkör célja és feladatai
Az egyes sportcsoportok megszervezésével és a megfelelő háttér biztosításával járuljon hozzá
a tanulóifjúság rendszeres szabadidős tevékenységéhez, valamint a versenyeztetéséhez.
Az iskolai sportkör tagjai az iskola tanulói. Az iskolai sportkörbe való belépés önkéntes.
A létrehozott iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját.
Foglalkozásaira a sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai sportköri
csoportonként hetente legalább kétszer negyvenöt perc áll rendelkezésre.
A sportkör tevékenységét a vezetőség irányítja.
A sportkör legfőbb döntéshozó szerve a sportköri közgyűlés vagy küldöttgyűlés. Az iskolai
sportkör és a küldöttgyűlés döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel
(50%+1 fő) hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazás mellett dönthet. Szavazategyenlőség
esetén a sportkör vezetőjének szavazata dönt. Az osztályok és sportcsoportok képviselői minimum
1-1 fővel vesznek részt a küldöttgyűlés munkájában.
A küldöttgyűlés főbb feladatai
Az ISK megalakulásának, feloszlásának kimondása. A működési szabályzat elfogadása, módosítása.
Az ISK vezetőségének megválasztása.
A vezetőséget a sportcsoportok és a támogatók létszáma alapján a következők szerint lehet
megválasztani:
a) iskolai sportkör vezetője,
b) a sportcsoportok vezetői,
c) az iskolavezetés által delegált egy fő,
d) a diákönkormányzat egy tagja,
e) az iskola egy választott tanulója.
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Az ISK vezetőség feladatai
 Az ISK tevékenységének irányítása

A tanévre szóló munkaterv és eseménynaptár tervének elkészítése az iskolai program
figyelembevételével
 Sportcsoportok létrehozása, megszüntetése és vezetőinek megbízása
 Kapcsolattartás más ISK-kal és a diáksportban érdekelt más szervekkel, szervezetekkel
 Dokumentációért a sportkör vezetője felelős
ISK véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet
 A nevelési-oktatási intézményvezető szervének az ISK-t segítő tevékenységében
 Az intézmény testnevelési és sportlétesítményeinek, eszközeinek, felszereléseinek
 tervezett fejlesztését illetően
 Az iskolai testnevelést érintő kérdésekben
Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás formái és rendje
Évente legalább egyszeri közgyűlés, melyről az ISK elnök beszámol az intézményvezetőnek.
Az ISK vezetőségében részt vesz az iskolavezetés által delegált egy fő és a diákönkormányzat egy
tagja.
A vezetőségi ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal vehet részt:
a) a szülői szervezet képviselője;
b) a fenntartó képviselője;
c) a DÖK küldöttje.

3. A mindennapi testedzés formái és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás rendje
Az iskolában a mindennapi testedzést a kötelező tanórai foglalkozások, a nem kötelező tanórai
foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai sportköri foglalkozások keretében – a
közoktatásról szóló törvény 52. § (9)-(10) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve – oly módon
kell megszervezni, hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta legalább harminc-negyvenöt
perc időtartamban a testmozgás, sportolás lehetősége.
A 27. § (11) bekezdése szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik,
kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos
testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni.
Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés
A tanulók egy részét - egészségi állapota miatt - az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési
foglalkozásra utalja.
A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelési órákon, de
bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat - állapotától függően - nem végez. A testnevelő differenciált
foglalkozása biztosítja a megfelelő gyakorlatok végzését. - Az iskolaorvos szakvélemény alapján a
tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja. Az érintett tanulók számára a gyógytestnevelés speciális gyakorlatainak elvégzése kötelező.
Ezeket a gyakorlatokat a tanuló önállóan elvégezheti a testnevelési óra keretein belül, tanári
felügyelet mellett.
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Kapcsolattartás
 Iskolavezetés részéről óralátogatás, szakkör látogatás
 Napi munkakapcsolat a testnevelő és gyógytestnevelő szakos kollégával
Gyógytestnevelés
A tanulók gyógytestnevelési óráit a Gödöllői Pedagógiai Szakszolgálat látja el.
Gyógytestnevelés órák száma: 3 óra/hét
- a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. Törvény 52. § (7)-(8), (10)-(12) bekezdése alapján nem
lehet kevesebb, mint az azonos évfolyamra járó tanulók kötelező testnevelési óraszáma.
Gyógytestnevelés órák (csoport) létszáma: 16 fő - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 52. § (8) bekezdés.
Tanulók gyógytestnevelés órára történő beosztása: iskolaorvos vagy szakorvos szűrővizsgálata
alapján történik.
Szűrővizsgálat ideje: megelőző tanév május 15-vel bezárólag, kivéve, ha a vizsgálat oka később
következik be.
Gyógytestnevelés helye: iskola (tornaterem, tornaszoba, stb.).
A tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje:
 könnyített testnevelés (I. kategória),
 gyógytestnevelés (II. kategória),
 felmentett mindenféle testnevelési órán való részvétel alól (III. kategória),
 5. § (2) bekezdés és 1. számú melléklet.
4. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai
Intézményünkben e munkát a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős látja el éves munkaterv
alapján.
Az intézmény vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges
feltételekről.
A tanulókkal minden tanév elején osztályfőnöki órákon ismertetjük az egészségük védelmére
vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat, továbbá
tudatjuk velük a gyermek-és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógus személyét, valamint azokat
a címeket, telefonszámokat ahol személyes problémáikra választ tudnak kapni. Mindezeket a
faliújságra kifüggesztve is megtalálják, s a szülők a tanév kezdetekor írásban tájékoztatást kapnak
erről.
A nevelési és oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében.
Együttműködnek az előzőek során a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszerhez
kapcsolható feladatokat ellátó személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal.
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A nevelési oktatási intézmény, ha a veszélyeztető okokat nem tudja megszüntetni, segítséget
kér a Gyermekjóléti Szolgálattól.
4.1. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős kiemelt feladatai:
 tájékoztatja a tanulókat, hogy milyen problémával hol és milyen időpontban fordulhatnak
hozzá,
 tájékoztatást ad arról, hogy a tanulók az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot
ellátó intézményt kereshetnek,
 pedagógusok, szülők, tanulók jelzése, saját tapasztalata alapján családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét,
 gyermekbántalmazás, vagy egyéb veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a
Gyermekjóléti Szolgálatot,
 a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz esetmegbeszéléseken,
 anyagi veszélyeztetettség esetén kezdeményezi rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását az illetékes település (lakó- illetve tartózkodási hely)
polgármesteri hivatalánál,
 javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására,
 az iskolában jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb
intézményeket, azok címét illetve telefonszámát,
 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,
 segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.
5. Az iskolai felvétel rendje (tanulói jogviszony létesítése)

5.1. A belépés feltételei az iskola induló évfolyamára
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21.§ (1) és (2) bekezdés
- A gyermek az adott év augusztus 31. napjáig töltse be a 6. életévét.
- Érje el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, szellemi és egészségügyi szempontból
iskolaérett legyen.
A szülő kötelezettségvállalása
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (2) és (3) bekezdés
- Az adott évben tanköteles korba lépő gyermekét március 1-je és április 30-a között - a
kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első osztályába.
- Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői
bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig
köteles beíratni a kijelölt iskolába.
- Tudomásul veszi az iskola Pedagógiai Programjában, Házirendjében leírt, a tanulókra és a
szülőkre vonatkozó kötelezettségeket.
A beiratkozás ideje, módja, fellebbezési lehetőségek
1.osztály:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1) és (4) bekezdés
- Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről a
kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
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-

-

A beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (anyakönyvi kivonat),
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- szükség esetén a szakértői bizottság által kiállított szakvéleményt.
A gyermek felvételéről az iskola intézményvezetője dönt.
Az intézményvezető írásban értesíti a szülőket, hogy gyermekük felvételt nyert, vagy
indokolja az elutasítást.
A hatályos törvények szerint a szülőnek jogában áll fellebbezni.
Ha a szülő elfogadja gyermeke adott osztályba való felvételét, létrejön a tanulói jogviszony.

5.2. Felsőbb évfolyamra történő belépés, átvétel
- A tanuló átvételére - a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23.§ (7) bekezdésében
meghatározott kivétellel - a tanítási év során bármikor lehetőség van.
- Az átvételi kérelemhez a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdésében
felsorolt iratok szükségesek.
- A felvételről az iskola intézményvezetője dönt.
Ha intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is
teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint vesszük fel a tanulókat:
• halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat,
• sajátos nevelési igényű tanulókat (ha az intézményünk a kijelölt iskola),
• sajátos helyzetű tanulókat.
Ha iskolánk – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának
részletes szabályait a Házirend foglalja magában.
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6. Külső kapcsolatok rendszere, formája
6.1. Külső kapcsolatok célja és módjai
Az intézmény feladatainak ellátása, a gyerekek érdekében rendszeres kapcsolatban van más
intézményekkel. Az egészségügyi-, gyermekvédelmi-, szociális gondozás, továbbtanulás, művészeti
nevelés, pályaválasztás stb. indokolják a rendszeres munkakapcsolatot más szervezetekkel.
A vezetők és szakterületek képviselői munkakapcsolatot tartanak a társintézmények azonos
beosztású alkalmazottaival az alábbi módokon:
‐ közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése,
‐ szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
‐ módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása,
‐ intézményi rendezvények látogatása,
‐ hivatalos ügyintézés levélben, telefonon, e-mailben.
6.2. Kapcsolattartás az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal
Az első félév feladatai:
- megbeszélés (rehabilitációs órakeretek),
- beérkezett és meglévő szakvélemények áttekintése,
- év eleji szűrések, beszédvizsgálatok,
- első osztályos diákok beilleszkedésének segítése,
- órarend, csoportbeosztások az életkor, a tanulási nehézségek fajtái, illetve a délutáni elfoglaltságok figyelembevételével,
- fejlesztési tervek elkészítése,
- adott pszichés problémák meghatározása,
- esedékes kontrollvizsgálatok időpontjai,
- fejlesztések,
- új vizsgálatok,
- terápiás megsegítések,
- félévi szűrések, állapotfelmérések,
- a gyermek fejlődésének értékelése, állapota,
- szöveges értékelés a szülők részére is.
A második félév feladatai:
- fejlesztések,
- egyéb felmerülő problémák orvoslása, fejlesztési tervek kiegészítése,
- kontrollvizsgálatok lebonyolítása,
- konzultációk (pedagógus, szülő, fejlesztőpedagógus, EPSZ munkatársak),
- a gyermek fejlődésének értékelése, állapota a tanév végén,
- szöveges értékelés a szülők részére is.
Az együttműködés egész évben folyamatos. A munka koordinálása a fejlesztőpedagógus feladata
az érintett osztályfőnökkel.
6.3. Kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal
- Telefonos jelzés a Családsegítő Szolgálat munkatársa felé
- Személyes beszélgetés az adódó problémák megoldása érdekében
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- A probléma feltárása írásban
- Esetkonferencia gyermekkel, szülőkkel és a problémával foglalkozó munkatársaival
- Jelzőrendszeri megbeszélés időközönként az egyes oktatási-nevelési intézmény felelőseivel
A Családsegítő Szolgálat és az intézmény közötti kapcsolatot az iskola gyermekvédelmi felelőse
koordinálja. A szükséges intézkedéseket végrehajtja, ezekről tájékoztatja az iskola intézményvezetőjét.
6.4. Az iskola külső kapcsolatai
Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az iskola a következő intézményekkel:

fenntartóval,

iskolákkal,

a beiskolázási körzetbe tartozó és azon kívüli óvodákkal,

közművelődési intézményekkel,

gyermekjóléti szolgálattal,

az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

az iskola pedagógusai, kiemelten az osztályfőnökök a gyermekvédelmi felelős irányításával
közreműködnek a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében,
ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel és hatóságokkal.
Kapcsolat az óvodákkal (Csillagszem Óvoda, Szivárvány Evangélikus Keresztyén Óvoda)
- tanítók és óvónők kölcsönös látogatásai
- szülői értekezletek tartása az óvodában (leendő 1. osztályos tanító)
- Gergely-járás március 12-én (1. osztály az óvodában)
- Iskolanyitogató foglalkozások az iskolában
- Óvodások óralátogatása az 1. osztályban
- Óvodai ballagáson való részvétel (leendő 1. osztályos tanító)
Kapcsolat a középiskolákkal (felelős a volt 8. osztály osztályfőnöke)
- a „kimenet” után is nyomon követjük volt diákjaink tanulmányait
(2011.évi CXC. törvény 81.&)
Kapcsolat az egyházakkal (evangélikus, római katolikus, református)
- hit- és erkölcstan órák tartása az iskolában, órarendbe beépítve, etika
órákkal bontásban
- közös ünnepek megrendezése
Kapcsolat a Falumúzeummal (felelős az intézményvezető-helyettesek)
Területi tanulmányi verseny szervezése /budapesti általános iskolák, megyei általános iskolák/
6.5. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátásának rendje
2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25. §
A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről,
a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek,
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen,
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hogy az óvodába járó gyermek, valamint a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú
iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton
vegyen részt.
Orvos:
Védőnő:
Fogorvos:

Dr. Kovács Viktória
Kissné Szarka Krisztina
Dr. Marton Erzsébet

Szeptember
Kötelező védőoltások szervezése, lebonyolítása, jelentése.
/MMR, Hepatitis BI/
Iskolai tisztasági vizsgálatok, fejtetvesség szűrés.
HPV oltásról a szülők tájékoztatása szülői értekezleten, és írásban.
Szülői nyilatkozatok begyűjtése, értékelése, oltóanyag rendelés.
Október
Kötelező védőoltások szervezése, lebonyolítása, jelentése
/DT, HPV/
Megbeszélés az intézmény ifjúságvédelmi felelősével a veszélyeztetett gyerekekről
Az intézmény csoport- illetve osztálynévsorainak egyeztetése, iskolai egészségügyi törzslapok
pótlása
November
Környezet, étkeztetés és higiénés ellenőrzés az iskolában
Szűrővizsgálatok végzése: 2. osztály, 4. osztály
Egészségnevelés
Téma: Fogak egészségének megőrzése, egészséges táplálkozás: 2. osztály
Táplálkozás: 5. osztály
December
Szűrővizsgálatok végzése: 6. osztály
Egészségnevelés
Téma: AIDS: 8. osztály
Január
Iskolai tisztasági vizsgálatok, fejtetvesség szűrése.
Szűrővizsgálatok végzése: 8. osztály
Egészségnevelés
Téma: Menstruáció élettana, higiénia, életvitel: 4. osztály
Február
Egészségnevelés
Téma: Fogvédelem, egészséges táplálkozás: 3. osztály
Március
Kötelező védőoltások szervezése, lebonyolítása, jelentése. /Hepatitis BII/
Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása
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Egészségnevelés
Téma: Balesetek, elsősegély, újraélesztés gyakorlati bemutatóval: 8. osztály
Április
HPV oltás szervezése, lebonyolítása, jelentése.
Szűrővizsgálatok értékelése.
Szakvizsgálatra utaltak leleteinek bekérése
Iskolai tisztasági vizsgálatok, fejtetvesség szűrése.
Egészségnevelés
Téma: Dohányzás, alkohol, kábítószer: 6. osztály
Május
Hiányzó leletek bekérése, kontrollvizsgálatok, hiányzó vizsgálatok elvégzése
Higiénés ellenőrzés az iskolában az iskolaorvossal
Június
Jelentések elkészítése az iskolai egészségügyi munkáról.
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IX. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének
rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott
elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert
alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.
A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője
alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül
ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei statisztika.
További elektronikus formában előállított és nyilvántartott adatok:
KIR program felhasználása szerint
 Diákigazolvány megrendelése elektronikus formában Oktatási Hivatal által létrehozott
program szerint
 Kréta program tantárgyfelosztás, első osztályos tanulók beiratkozása
 Pedagógus-igazolvány igénylő rendszer
 Tanulóbalesetek bejelentésére szolgáló rendszer használata: elektronikus formában nincs
aláíró, a nyomtatott példányokat az intézményvezető hitelesíti, de nem kell az OM-nek
postán megküldeni (kapja: fenntartó, szülő, irattár)
 Tanulói, pedagógus nyilvántartó rendszer
 KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer Jelentkezési lapokhoz és Tanulói adatlapokhoz
Hitelesítés rendje a Dunakeszi Tankerületben
- munkaügy – hitelesítő: intézményvezető
- távollét – hitelesítő: intézményvezető
- változóbér – hitelesítő: tankerület
- jubileumi jutalom – hitelesítő: tankerület
- jogviszony módosító: – hitelesítő: tankerület
- kinevezés, nyugdíjazás: – hitelesítő: tankerület
- átsorolás – hitelesítő: intézményvezető
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1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az intézményvezető
aláírásával hitelesített formában kell tárolni az irattározási rend szerint.
Havi gyakorisággal ki kell gyűjteni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott túlórák,
helyettesítések, távollétek stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény intézményvezetőjének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni, és irattárba kell helyezni.
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák
számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony megszűnésének más
eseteiben.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek
(iskolatitkár, intézményvezető-helyettes) férhetnek hozzá.
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X. Az intézményi védő-óvó előírások
1. A nevelési-oktatási intézmény vezetőinek, pedagógusainak, más alkalmazottainak
feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, baleset esetén
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 16. §.)
Minden pedagógus kötelessége, hogy a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi
épségük megőrzéséhez szükséges ismeretet átadja, azok elsajátításáról meggyőződjön.
Kötelessége továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll,
hogy megtegye a szükséges intézkedéseket.
Az intézmény vezetője a munka- és balesetvédelmi felelőssel a tanév eleji bejáráson ellenőrzi, hogy
az épület, a tantermek, a bútorok, az eszközök biztonságos működtetésének feltételei adottak-e.
A bejárásról jegyzőkönyv, a felmerült hibák, veszélyforrások elhárítására pedig intézkedési terv
készül.
A hibák, baleseti és veszélyforrások elhárítását az iskola karbantartója szervezi, teljesítését a
munka- és balesetvédelmi felelős ellenőrzi.
1.1. Intézkedések veszély fennállása esetén
Amennyiben megoldható, a pedagógus kötelessége a veszély elhárítása.
Ha számára megoldhatatlan a veszély elhárítása, köteles haladéktalanul tájékoztatni az intézményvezetőt vagy a helyettesét. A vezető feladata a veszélyforrás kivizsgálása, és az elhárítás érdekében
utasításadás a karbantartónak, illetve külső szakember bevonása a veszély elhárításába.
1.2. Intézkedések baleset esetén
A pedagógus haladéktalanul köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyetteseinek, ha
tanítványa balesetet szenvedett. Az intézményvezető vagy helyettesei, mérlegelve a baleset
súlyosságát, mentőt hív, illetve orvosi segítséget kér, és tájékoztatja a szülőt a balesetről.
A munka- és balesetvédelmi felelős köteles kivizsgálni a tanulóbaleseteket, és a jogszabályban
meghatározottak szerint azokat dokumentálnia kell, illetve eleget kell tennie a szükséges
bejelentési kötelezettségnek.
A három napon túl gyógyuló sérüléseket okozó balesetről a balesetet bejelentő jegyzőkönyvet
készít, és továbbítja. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanulói baleseteket haladéktalanul
ki kell vizsgálnia az intézmény vezetőjének. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által
vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer
segítségével kell nyilvántartani. Ha erre nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv 1 példányát át kell adni a tanuló szüleinek, 1
példányát az intézőhelyen kell megőrizni.
Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, azonnal jelenteni kell az intézményfenntartónak.
Súlyos baleset a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (5) bekezdés.
A tanulói baleset kivizsgálásában az intézményvezetőnek lehetővé kell tenni a szülői szervezet, az
iskolai diákönkormányzat részvételét.
Amennyiben az intézményben vagy bármely, az intézmény által szervezett külső rendezvényen,
kiránduláson, egyéb programon tanulói baleset történik, a jelen lévő, intézkedésre jogosult
intézményi alkalmazott szükség szerint értesíti a mentőket, a tűzoltókat, a rendőrséget, a szülőket.
Az intézmény vezetőjét minden tanulói balesetről haladéktalanul értesíteni kell.
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A balesetvédelmi felelős köteles a tanév zárása, értékelése előtt írásban beszámolni az
intézményvezetőnek a munkavédelmi - balesetvédelmi munkáról, a tanulóbalesetek alakulásáról.
A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható gépek, eszközök leírását, a
jelentési kötelezettség formáját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 170.§-a tartalmazza.
A szaktantermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak a tanulók.
A szaktantermekben lévő technikai eszközök, berendezések, anyagok használata csak az erre
hivatott és kiképzett szaktanár jelenlétében és engedélyével történhet.
Tanulói kísérlet előtt, géphasználat, eszközhasználat alkalmával a szaktanár eseti balesetvédelmi
oktatást tart.

2. Az egészséges és biztonságos iskolai környezet megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése
2.1. A felügyelet megszervezése
A nevelői ügyeletet félévenként a tantárgyfelosztásnak megfelelően alakítjuk ki, melyben
meghatározzuk a nevelő felügyelete alá tartozó területet, helyiségeket, az ügyelet pontos
idejét (mikortól meddig tart az ügyelet: tanítás előtt – a tanítás alatt – a tanítás után).
Meghatározzuk, ki és hogyan felügyeli a tanulókat a tanítási időn kívüli foglalkozásokon, illetve az
iskolán kívüli, de iskolai szervezésű programokon.
2.2. A dolgozókra vonatkozó általános baleset-megelőzési feladatok
a. Minden dolgozó:
- ismerje és tartsa be az intézmény munkavédelmi szabályzatában előírt szabályokat, utasításokat,
a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezését,
- minden tantárgy keretében oktassa a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával
kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat,
- a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásokban meghatározott
időben köteles a rábízott tanulók tevékenységét figyelemmel kísérni, a rendet megtartani és a
baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal megtartatni.
b. Az osztályfőnök:
- osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertesse a tilos és elvárható magatartásformákat, az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat,
- az első osztályfőnöki órán ismertesse a házirend balesetvédelmi előírásait, tűzriadó, bombariadó
bekövetkezésekor szükséges teendőket, menekülési útvonalat és a menekülés rendjét.
Ismertesse az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a tanulók kötelességeit a
balesetek megelőzésével kapcsolatban:
- tanulmányi kirándulások, túrák előtt,
- közhasznú munkavégzések megkezdése előtt,
- tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók figyelmét.
- az órákon feldolgozott balesetvédelmi anyagot az osztálynaplóba be kell jegyeznie.
c. Fokozottan veszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) vezető nevelők
baleset-megelőzési feladatai külön meghatározásra kerülnek.
d. Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére átadja a
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet
szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
e. Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések keretében ellenőrzi.
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2.3. A testnevelést tanító pedagógus feladatai
- A tanév első óráján ismertetnie kell a tanulókkal a balesetek megelőzésének általános
szabályait, a balesetvédelmi anyagot az osztálynaplóba be kell jegyeznie.
- A tornaterembe csak a foglalkozást vezető pedagógus jelenlétében mehetnek be a diákok.
- A foglalkozás csak a foglalkozást vezető pedagógus jelenlétében történhet.
- A veszélyes gyakorlatok előtt hívja fel a figyelmet a balesetek megelőzésére.
- A foglalkozást csak akkor szabad elkezdeni, ha a tárgyi és személyi feltételek veszélytelenek
(például: szerek állapota, öltözék).
- A testnevelési foglalkozásokon a tanulók karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót ne
viseljenek!
- A testnevelési órára, ha nem az iskolában történik (uszodában, sportpályán) a testnevelő
köteles a tanulókat oda-vissza kísérni.
- Balesetet, sérülést köteles jelenteni az intézményvezetőnek.
- A tornaterem padlózatát mindig csúszásmentes állapotban kell tartani.
- A tornaeszközöket, tornaszereket, sportszereket és a tornaterem állapotát, biztonságát a
testnevelő köteles folyamatosan ellenőrizni.
- A tornateremben akadályt képező sportszereket (szekrény, gerenda) tárolni nem szabad!
- A tornateremben a foglalkozást vezető pedagógus személyes felelősséggel tartozik a balesetvédelmi előírások megtartásáért.
2.4. A fizikát tanító pedagógus baleset-megelőzési feladatai
- A tanév első óráján ismertetnie kell a tanulókkal a balesetek megelőzésének általános
szabályait, és a feldolgozott balesetvédelmi anyagot az osztálynaplóba be kell jegyeznie.
- Kísérletek előtt a szükséges balesetvédelmi szabályokat a tanulókkal ismertetnie kell.
- Kísérleteket, méréseket csak tanári felügyelet mellett szabad végezni.
- Tanári felügyelet nélkül a tanulók a szertárban nem tartózkodhatnak.
- Tanulói kísérletet, a mérés menetét, az eszközök működését, használatát a pedagógusnak
ismertetni kell a tanulókkal. Fel kell hívnia a tanulók figyelmét a rendeltetésszerű használatra,
esetleges baleseti veszélyekre és a rendellenesség esetén követendő magatartásra.
- Különös figyelmet kell fordítani az üvegedények használatára. Elektromos és fénytani kísérleteknél a feszültséget bekapcsolni csak a tanár engedélyével szabad, sérült, toldott vezetéket nem
szabad felhasználni.
- Hőtani kísérleteknél legyen a helyszínen tűzoltó-felszerelés és elsősegélydoboz.
2.5. A kémiát tanító pedagógus feladatai
- A tanév első óráján ismertetnie kell a tanulókkal a balesetek megelőzésének általános szabályait,
meg kell győződnie, hogy a tanulók elsajátították-e az ezzel kapcsolatos ismereteket, és a feldolgozott balesetvédelmi anyagot az osztálynaplóba be kell jegyeznie.
- Kísérletek előtt a szükséges balesetvédelmi szabályokat a tanulókkal ismertetnie kell.
- Kísérleteket, méréseket csak tanári felügyelet mellett szabad végezni! A tanuló egyedül még
otthon sem végezhet kísérletet!
- Vegyszereket csak jól olvasható címkével ellátott üvegben szabad tárolni!
- Egy csoportban egymással reakcióba lépő anyagokat nem szabad tárolni!
Tárolni csak fémszekrényben vagy fémdobozban lehet!
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- Mérgező anyagokat külön méregszekrényben lehet tárolni, a tanulók számára hozzáférhetetlen,
zárt helyen.
Az ajtajának külső falát szembetűnő módon „MÉREG” felirattal kell ellátni, és halálfejes jelzést is
kell alkalmazni. A méregszekrény kulcsát a kémiaszertár felelősének magánál kell tartania, és azt
illetéktelennek nem adhatja oda.
Tanulónak soha nem lehet odaadni!
- Peroxidokat fénytől, levegőtől elzárva kell tartani!
- Sav hígítása csak szabadban, a sav vízbe öntésével történhet, állandó keverés mellett!
- A tanuló a vegyszerekhez csak a tanár jelenlétében nyúlhat!
- Mérgező és maró anyagokat pipettázni csak nyitott ablak mellett, fülke alatt szabad!
- Tanulókísérleteknél a tanulóknak előre kimért és megfelelően higított vegyszereket kell
biztosítani!
- Tanári felügyelet nélkül a tanulók (sem szünetben, sem órán) nem tartózkodhatnak a kémiateremben, sem a szertárban!
- Borszeszégővel történő kísérlet esetén legyen a helyiségben tűzoltó-felszerelés, nemezpléd
és elsősegélydoboz!
2.6. A technikát tanító pedagógus baleset-megelőzési feladatai
- A tanév első óráján ismertetnie kell a tanulókkal a balesetek megelőzésének általános
szabályait, és a feldolgozott balesetvédelmi anyagot az osztálynaplóba be kell jegyeznie.
- A technikaműhelyben tanuló a pedagógus jelenléte nélkül nem tartózkodhat!
- A műhelyben a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani!
- A tanulók a munkaeszközöket minden munkafeladat megkezdése előtt ellenőrizzék!
A hibás eszközöket azonnal ki kell cserélni!
- A pedagógus folyamatosan ellenőrizze az eszközök szakszerű használatát!
- A műhelyből a hulladékot naponta ki kell hordani a hulladéktárolóba. Éghető anyagot nem
szabad a szemétgyűjtőkben hagyni!
- A műhelyben el kell helyezni egy 6 kg-os poroltó készüléket, melynek használatát a technikát
tanító pedagógusnak ismernie kell.
- Villamos kisgépekkel csak pedagógus dolgozhat, azokat tanulók nem kezelhetik, illetve azokkal
munkát nem végezhetnek!
- A műhelyben el kell helyezni jól hozzáférhető helyen egy mentődobozt. A foglalkozás ideje
alatt a mentődobozt nyitva kell tartani!
- A műhelyben lévő villamos berendezések, kéziszerszámok állapotát ellenőrizni kell!
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XI. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzése érdekében
Minden dolgozónak ismernie kell a tűzriadó terv rendelkezéseit (a megismerés tényét aláírásával igazolnia kell az alakuló értekezleten), valamint be kell tartania a szabályzat rendelkezéseit.
Ha az iskola bármely dolgozója olyan körülményt, állapotot észlel, amellyel kapcsolatban balesetveszély áll fenn, vagy ha a veszélyről a tanulóktól értesülést szerez, azonnal intézkedik a megszüntetés érdekében, illetve a tapasztaltakat jelzi az iskola intézményvezetőjének, intézményvezetőhelyettesének, munkavédelmi felelősének.
A pedagógusok a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, az ügyeleti időben, valamint az
iskolán kívül tartott foglalkozások, programok alatt folyamatosan figyelemmel kísérik a rájuk
bízott tanulók tevékenységét. Felügyelnek arra, hogy a tanulók megóvják saját és társaik
testi épségét, egészségét, hogy az előírásoknak megfelelően használják az iskola helyiségeit,
berendezéseit, megfelelően kezeljék a nevelő-oktató munka során használt eszközöket, mindenkor
tartsák be az iskolai szervezeti és működési szabályzat, továbbá a házirend baleset-megelőzési
szabályait.
A pedagógusok feladata, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez
szükséges ismereteket átadják, és ezek elsajátításáról meggyőződjenek.
Az osztályfőnököknek és a szaktanároknak a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi
épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat,
a tilos és az elvárható magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek és a szaktanároknak foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal.
a) A tanév megkezdésekor (a házirend balesetvédelmi előírásai; a tanulók kötelességei a
balesetek megelőzésével kapcsolatban; az iskola környékére vonatkozó közlekedési
szabályok; a baleset, rendkívüli esemény, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa
bekövetkeztekor szükséges teendők, a menekülési útvonalak, a menekülés rendje).
b) Iskolán kívüli programok előtt (tanulmányi kirándulás, túra, stb.).
c) Közhasznú munkavégzés előtt (hulladékgyűjtés, az iskola udvarának, környékének a rendezése,
tisztítása stb.).
d) Baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezte után.
e) A tanév végén (a nyári szünet veszélyeire való figyelemfelhívás, a baleset-megelőzés módja).
Minden pedagógus feladata, hogy a saját nevelési-oktatási területével, illetve az általa tanított
tantárggyal kapcsolatban kioktassa a tanulókat a sajátos veszélyforrásokra, a gyakorlati
feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használatára, a
kötelező és helyes viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkeztekor
követendő magatartásra. Hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy haladéktalanul jelentsék, ha az
iskola területén önmagukat, másokat, vagy környezetüket veszélyeztető állapotot, tevékenységet,
illetve balesetet észleltek.
A balesetvédelmi ismeretek elsajátítását a nevelőknek dokumentálniuk kell. Az adott balesetvédelmi ismeret témáját, tartalmát és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba kell bejegyezni.
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Az iskola munka- és balesetvédelmi felelőse irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos
tevékenységet, felel a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért.
Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit a
munkavédelmi szemlék keretében tervszerűen és rendszeresen ellenőrizteti a munka- és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi felelőssel.

2. Az iskola dolgozóinak feladatai tanulóbaleset esetén
Bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul intézkedik
a) a tanulók felügyeletét ellátó nevelő,
b) bármely nevelő, ha valamelyik tanuló jelzi neki, hogy balesetet észlelt,
c) bármely dolgozó, aki a tanulóbalesetkor a helyszínen tartózkodik.
Közvetlen intézkedés baleset esetén
a) A sérült tanulót biztonságba kell helyezni, és elsősegélyben kell részesíteni.
Ha a dolgozó bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, feltétlenül orvost kell
hívnia, és a beavatkozáshoz meg kell várnia az orvosi segítséget. Súlyos esetben mérlegelés
nélkül, azonnal orvost kell hívni, a sérültet a kiérkezésig legjobb tudása szerint el kell látni, majd
az orvossal együtt gondoskodnia kell a szükséges szakorvosi, kórházi, klinikai ellátás
biztosításáról.
b) A dolgozó a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon megpróbálja megszüntetni, és az osztály, illetve csoport többi tanulóját biztonságba helyezi.
c) A tanuló megfelelő ellátása után az eseményt a dolgozó azonnal jelzi az intézményvezetőnek, az iskolavezetésnek. Közreműködik a jegyzőkönyv elkészítésében.
d) A balesetről értesíti a tanuló szülőjét.
Az iskolában, illetve iskola által szervezett külső programon történt mindenféle balesetet, sérülést
az iskola intézményvezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó
okokat, és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset.
A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni.
A vizsgálat során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.
Ezekről a balesetekről a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. számú mellékletében előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. Ennek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de
legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell
adni a szülőnek.
A jegyzőkönyv egy példányát az iskolai irattárba kell elhelyezni, és ott megőrizni.
Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem
lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
A súlyos balesetet (halál, valamely érzékszerv elvesztése illetve jelentős károsodása, életveszélyes
sérülés, egészségkárosodás, súlyos csonkulás, a beszélőképesség elvesztése, feltűnő torzulás,
bénulás, elmezavar) telefonon, telefaxon, telexen vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a
fenntartónak a rendelkezésre álló adatok közlésével.
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A súlyos baleset kivizsgálásába olyan külső személyt kell bevonni, aki legalább középfokú
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezik.

3. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Tűz esetén az intézmény tűzvédelmi szabályzata, tanulói baleset, illetve munkabaleset esetén az
intézmény munkavédelmi szabályzata határozza meg a szükséges teendőket.
Bombariadó esetén az épület kiürítésére, a tanulók felügyeletére a tűzvédelmi szabályzat
előírásait kell alkalmazni.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a rendkívüli esemény,
bombariadó esetén szükséges teendők kérdésében a szülői közösséget egyetértési jog illeti
meg.
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XII. Egyéb rendelkezések
1. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
Az iskolánkban portaszolgálat működik, így az iskola épületébe ellenőrzés nélkül nem jöhetnek be
azok a személyek, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel.
A felnőtt portaszolgálatot a 7. osztály segíti az osztályfőnök vezetésével és az alsós nevelők
segítségével 7:45-től 8:00 óráig.
Az ügyeletesek feladatai:
- ügyeletet ellátó tanárok munkájának segítése,
- a későn érkező tanulók nyilvántartása az ügyeletesi füzetben.
1.1. Szülők belépése az intézményünkbe
Az iskola épületébe érkező szülők belépését a portaszolgálat irányítja és ellenőrzi. A szülők
időpont-egyeztetéssel bármikor beléphetnek a portás nyilvántartásával az épületbe.
A gyermeküket reggel az iskolába kísérő szülők ¾ 8-kor kötelesek elhagyni az épületet.
1.2. Idegenek belépése az intézményünkbe
Az iskola épületében az iskola dolgozóin és tanulóin, továbbá az iskolában szervezett rendezvények
meghívottain kívül mások csak ügyintézés céljából vagy az iskolával fennálló bérleti szerződés
alapján, az abban meghatározott időben és helyen tartózkodhatnak.
Az épület területén különböző munkát végző külső szervezet tagjai csak az intézményvezető
engedélyével kezdhetik meg a megrendelt feladatot.
Az iskola, illetve a tanítási órák csak az intézményvezető engedélyével látogathatók előzetes
egyeztetés után.
A portás ügyeletet tart a bejáratnál, felkíséri a látogatót az intézményvezetőhöz, az iskolatitkárhoz,
illetve a keresett pedagógushoz.
1.3 Nyílt nap

Szabályok az órát látogató vendégekre vonatkozóan:
- Az órát látogató személy alsó korhatára 18 év.
- Az iskola épületében telefon használata tilos.
- A látogatott órára a telefon kikapcsolt állapotban vihető be.
- Az óra alatti beszélgetés (szülő-gyerek, szülő-szülő) nem megengedett.
- Étel, ital, rágógumi fogyasztása tilos.
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2. Belépés és bent tartózkodás rendje az iskolával jogviszonyban állók számára
2.1. A belépés és bent tartózkodás rendje
A pedagógusok benntartózkodásának rendje
A pedagógusnak a tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozás kezdetének időpontja előtt legalább 15
perccel meg kell jelennie az iskolában.
A vezetők benntartózkodásának rendje
A délelőtti és a délutáni ügyeletet az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek és a
munkaközösség-vezetők látják el.
A tanulók benntartózkodásának feltételeit a házirend szabályozza.
Tanuló az épületet tanulási idő alatt csak az osztályfőnök vagy a szaktanár engedélyével hagyhatja
el.
2.2. A pedagógiai felügyelet
Az iskolában tanítási napokon 7:00 órától az utolsó órarendi órát követő óraközi szünet végéig, az
óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épület- vagy
udvarrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának
megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
2.3. Az ügyeleti teendők ellátása
A tanári ügyeletet ellátó nevelők teendőiket a tanévre meghatározott beosztás szerint végzik.
A tanteremben a tanulók csak pedagógus vagy a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott
felügyeletével tartózkodhatnak.
Az órarendi órák befejezése után az intézmény a tanórán kívüli (szakkör, egyéb) foglalkozásokon
biztosít pedagógiai felügyeletet a tanulóknak.
Az iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét osztálykeretben az osztályfőnökök és az őket
segítő összes iskolában dolgozó pedagógus biztosítja.
3. A létesítmények és helyiségek használati rendje
Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem
előtt tartásával kell használni. (NK szóló törvény 25. §.)
A köznevelési intézmény tantermeiben, címtábláján, épületének homlokzatán, illetve az
állami fenntartású intézmények körbélyegzőjén Magyarország címerét el kell helyezni.
Kormányrendeletnek megfelelően az iskola épületére ki kell tenni a nemzeti lobogót, illetve
az Európai Uniós zászlót.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős
 a közös tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, az esetleges kárért az okozó a
felelős. A gondatlan károkozásért 50 %, szándékos károkozás esetén 100 % kártérítésre
kötelezhető a tanuló.
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 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a mindenkori hetes felelős a délelőtt
folyamán, és az osztályterem rendben tartásáért (táblatörlés, szemetesvödör kiürítése,
padok rendje, szellőztetés stb.) Hetes munkájának ellenőrzése az osztályfőnök feladata.
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, az energiával, a vízzel és minden fogyóeszközzel való gazdaságos felhasználásáért.
 a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért; félévente
tűzriadót tartunk.
 az intézmény jó hírnevének megőrzéséért, fejlesztéséért.
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
Tanítási idő után tanuló csak engedéllyel – szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az
iskolában. A tanítási időn kívüli foglalkozásokon való részvételét a szülő írásban kérheti, amit az
osztályfőnök hagy jóvá.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskolából elvinni tilos.
Az iskolához nem tartozó külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről szóló megállapodás
szerinti időben tartózkodhatnak az épületben.
Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, kártérítési felelősséggel tartoznak.
Kötelesek betartani az iskolai munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.
3.1. Alkalmazottak és tanulók helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben csak úgy használhatják, ha
nem zavarják a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény más feladatainak ellátását.
Kötelesek betartani mindenütt a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat előírásait.
Ha az intézmény alkalmazottja nyitvatartási időn túl is igénybe szeretne venni egy helyiséget, ezt az
intézményvezetőtől kérvényeznie kell, a használati cél és időpont megjelölésével.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és az
után is kizárólag pedagógusi felügyelettel használhatják.
A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztási időben tartózkodhatnak, kizárólag a
szaktanárok jelenlétében. A szertáros feladatkört ellátó tanulók a szaktanárok tudtával egyéb
engedélyezett időpontban is lehetnek a szaktanteremben.
Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében
tartózkodhat az iskolában a házirend betartásával.
3.2. Berendezések és felszerelések használata
A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus
berendezések, stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett.
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a
teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Indokolt esetben, rövid időre a székek és a padok
másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (osztályfőnök) engedélyével lehetséges, de a
bútorokat épségben, eredeti helyükre kell visszatenni annak, aki onnan elvitte.
Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt kérvényeznie
kell (szóban) az intézmény vezetőjétől/helyettesétől.

4. Karbantartás és kártérítés
A karbantartó (önkormányzat által kijelölt személy) felelős a tantermek, szaktantermek,
tornatermek és más helyiségek (udvar) balesetmentes használhatóságáért és az eszközök
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karbantartásáért. Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse (osztályfőnök) köteles a
vezetőnek/vezető helyettesnek tudomására hozni.
A hiba megjelölésével az eszközöket le kell adni a karbantartónak, ill. tudatni kell vele a hibát.
Újbóli használatbavételéről a karbantartó tájékoztat. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket a
szabályzat alapján selejtezni kell. Az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett
szándékos kárt a károkozónak meg kell térítenie a kártérítési szabályok szerint.

5. A kiadmányozás szabályai
A kiadmányozás rendjét a Dunakeszi Tankerületi Központ által kiadott utasítás szabályozza.
Az intézményvezető kiadmányozza:
A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos
munkáltatói intézkedések iratait;
Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásokat;
Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és
egyéb leveleket;
Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási
joga a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn;
A közbenső intézkedéseket;
A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a
központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.
Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és
irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.
Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezetőhelyettes.

6. A képviselet szabályai
Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott
esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.
A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése
azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és
működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő
eljárásra feljogosítanak.
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,
 tanulói jogviszonnyal,
 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és
felbontásával,
 munkáltatói jogkörrel összefüggésben;
 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,
 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,
81

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,
 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt,
 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során,
nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a
szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az iskolaszékkel, az intézményi tanáccsal,
 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal,
az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel,
 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal,
 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.
Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az intézményvezető vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után).
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak
szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal
rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és valamelyik magasabb
vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.

7. Iskolán kívüli külföldi és belföldi utazással járó feladatok
1. Írásos nyilatkozat beszerzése az autóbusz műszaki állapotáról
2. Utazás éjjel 23 óra és hajnali 4 óra között nem folyhat
3. Az utazásban részt vevőkről teljes körű utaslista készítése, és leadása az iskolában
(név, cím, törvényes képviselő telefonszáma)
4. Utazás előtt tájékoztatás kérés az autóbuszon történő menekülési útvonal eléréséről
5. A szükséges adatok leadása az intézményvezetőnek indulás előtt 1 nappal.
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XIII. A tankönyvrendelés szabályai, tankönyvtámogatás megállapításának
rendje
Jogszabályi háttér:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről  17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről
 21/2015.(IV.17.) EMMI rendelet – módosítás 6.§, 7.§, 9.§. és 10.§.
 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.
12.) EMMI rendelet módosításáról

A Kormány 1265/2017. (V. 29.) határozata szerint ingyenessé vált a tankönyvellátás 1-8.
évfolyamokon. Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10) EMMI rendelete szerint:
- 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv - 3-8. évfolyamokon az állam által térítésmentesen
biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével - az iskola állományából kapják.
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak: 2017. május 1-jétől minden általános iskolai tanuló.
Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk
 tankönyvkölcsönzéssel,
 használt tankönyvek biztosításával teszi lehetővé.
Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült
létszámát is figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni,
hogy a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az iskola minden tanulója
részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolák számára történő
eljuttatásának megszervezése állami feladat, amelyet az állam a Kormány rendeletében
kijelölt nonprofit gazdasági társaság Könyvtárellátó útján látja el.
A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a jogosult tanulók
birtokába adni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes
tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az iskola állományába veszi, és elkülönítetten
kezeli, a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően
közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer
alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti:
 tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,
 tankönyvrendelés módosításának határideje június 30.,
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 pótrendelés határideje szeptember 15.
A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az
iskola intézményvezetőjének meg kell nevezni
 a tankönyvfelelőst,
 annak feladatait.
Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból átveszi, majd a
tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős
részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában.
A tankönyvellátásban közreműködők feladatai:
Az igazgató felelős
 a tankönyvellátás megszervezéséért,
 a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért
 a tankönyvfelelős megbízásáért
 az illetékes szervezetek véleményének beszerzéséért.
A tankönyvfelelős
 kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel
(igazgató, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a Kelloval,
 lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést
 átveszi a tankönyveket és hitelesíti a szállítólevél alapján
 állományba veszi a tartós tankönyveket
 kiosztja a tankönyveket
 gondoskodik azok év végi begyűjtéséről.
Tartós tankönyvek szabályzata
Az iskola a tankönyveket tankönyvkölcsönzés útján adhatja a jogosult tanulók birtokába.
A használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére
biztosítani, ameddig
 az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve
 az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tennie.
Az iskola minden tanulója igénybe veheti az állam által térítésmentesen biztosított
tankönyveket nyilvántartásba vételt követően.
Az ingyenes tankönyvek névre szólóan kerülnek kiosztásra. A tanév végén az utolsó tanítási
héten kell a tartós tankönyveket az iskolában leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv működési
szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a
tartós tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig
vehetik igénybe.
A tankönyvek nyilvántartása
Az iskola külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges
tankönyveket. Ezek tartós tankönyvként kezelendők.
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Kártérítés
A tanuló az ingyenes tartós tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Ebből fakadóan elvárható a tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a
tanulmányai végéig használható állapotban legyen.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tartós tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
Ennek lehetőségei:
 ugyanolyan könyv beszerzése,
 anyagi kártérítés.
Nem kell megtéríteni a tartós tankönyv rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenést. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a
tankönyvfelelős feladata. Vitás esetben az intézményvezető szava döntő. Abban az esetben,
ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a
tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.

85

XIV. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata és használati joga
Az intézmény bélyegzői, lenyomata és használatukra jogosultak köre

A bélyegző lenyomata:
hosszú bélyegző:
NAGYTARCSAI BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA
2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.
OM: 032377
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: nevelőtestület tagjai, iskolatitkár

A bélyegző lenyomata:
nagy körbélyegző:
NAGYTARCSAI BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA
2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.
OM: 032377
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: nevelőtestület tagjai, iskolatitkár

A bélyegző lenyomata:
OM 032377
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: nevelőtestület tagjai, iskolatitkár

A bélyegző lenyomata:
kicsi körbélyegző:
Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola
2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.
OM: 032377
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: nevelőtestület tagjai, iskolatitkár

A bélyegző lenyomata:
kicsi körbélyegző:
Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola
2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4.
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: iskolatitkár
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A bélyegző lenyomata:
A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZŐ
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: intézményvezető-helyettes

A bélyegző lenyomata:
Az anyagok, eszközök átvételét a számlában
szereplő mennyiségben és minőségben igazolom.
A beszerzést……….szám alatt nyilvántartásba
vettem.
Keltezés:
Aláírás:
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: intézményvezető

A bélyegző lenyomata:
A MUNKA, A SZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉT IGAZOLOM
Keltezés:
Aláírás:
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: intézményvezető

A bélyegző lenyomata:
Szakmai teljesítést igazolom
Dátum:……………………………..
Aláírás:…………………………….
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: intézményvezető

A bélyegző lenyomata:
Díj hitelezve
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: iskolatitkár

A bélyegző lenyomata:
A teljesítést igazolom
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: intézményvezető
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A bélyegző lenyomata:
ÉRKEZETT
DÁTUM
A bélyegző használatára jogosult és a felhasználásért felel: iskolatitkár

Az intézményi bélyegzők használatáért felelősek a következő beosztásban dolgozók:
 intézményvezető,
 intézményvezető-helyettesek,
 iskolatitkár,
 nevelőtestület tagjai.
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XV. Mellékletek
1. számú melléklet:
‐ Nevelőtestületi határozat
‐ Jóváhagyási jegyzőkönyv:
 DÖK véleményezés
 SZMK véleményezés
 Intézmény tanács véleményezési jog
2. számú melléklet: Munkaköri leírások
3. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat
4. számú melléklet: Iskolai könyvtár működési szabályzata
5. számú melléklet: Telefonhasználati szabályzat

SZMSZ-től független egyéb szabályzatok felsorolása:
Házirend
Továbbképzési szabályzat
Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Bombariadó terv, Tűzvédelmi szabályzat
Balesetvédelmi szabályzat
Ügyviteli és iratkezelési szabályzat
Gyakornoki szabályzat
Irattározási és az iratselejtezési szabályzat
Az intézményi védő-óvó előírások, rendszabályok
Leltározási és selejtezési szabályzat
Tűzriadó terv
Munkavédelmi szabályzat
Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata
Közalkalmazotti szabályzat
Szülői Munkaközösség Szervezeti és Működési Szabályzata
Esélyegyenlőségi terv
Reklámtevékenységek szabályozása
Összeférhetetlenség
Intézményi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata

89

90

91

92

2. számú melléklet
Munkaköri leírások
Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: intézményvezető-helyettesek
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Az iskolai intézményvezető-helyettesek az intézményvezető első helyettesei, az intézményvezető
közvetlen munkatársai. Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel
helyettesítik. Az intézményvezető megbízása alapján levelezést folytatnak. Az intézményvezetőt
akadályoztatása esetén helyettesítik. Intézkedéseikről az érintett munkaterület vezetőit
tájékoztatják.
Az intézményvezető-helyettesek jogköre és felelőssége
Az intézményvezető-helyettesek munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával
végzik. Tevékenységükben személyes felelősséggel tartoznak az intézmény vezetőjének.
Beszámolási kötelezettségük az intézmény egész működésére és minden alkalmazott munkájára
vonatkozik. Ellenőrzéseiket, tapasztalataikat, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi
problémáit jelzik az intézményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatot tesznek.
Beosztásukkal járó általános és rendszeres feladataik körébe tartozik:














a nevelőtestület tagjaiként alakítói és részesei a jó munkahelyi légkörnek; részt
vesznek a testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában; szavaznak, és a
határozatok meghozatalát követően támogatják végrehajtásukat;
vezetik a személyi anyagokat, a szükséges változásokat rögzítik;
havonta jelentik a távolléteket;
gondoskodnak a mulasztók helyettesítéséről, naprakészen vezetik a helyettesítési naplót;
elkészítik a szabadságolási tervet, szabadságok kimutatását, erről tájékoztatják a
kollégákat;
segítik és ellenőrzik a napközis munkaközösség munkáját;
az intézményvezető által elkészített tantárgyfelosztás alapján elkészítik a szaktanári
órarendet,
javaslatot tesznek az intézményvezetőnek a munkaközösségi tagok jutalmazására,
kitüntetésére;
megtervezik a helyettesítések elosztását, a szakszerűséget, a helyettesítési rendet;
vezetik a továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartást, továbbképzési tervet készítenek
minden év alakuló ülésére;
előkészítik, ellenőrzik a tanulói törzskönyvet és az anyakönyvet és a bizonyítványt;
gondoskodnak a nyomtatványok beszerzéséről, kiosztásáról, egységes kitöltéséről,
vezetéséről az iskolatitkárral együtt; ezeket rendszeresen ellenőrzik;
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az intézményvezetővel történt megbeszélés után elkészíttetik a jelentéseket, a
statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat;
ellenőrzik a pedagógusok munkáját az intézményvezetői utasítás alapján, illetve a
belső ellenőrzési terv szerint;
az intézményvezetővel együtt, illetve rendelkezései szerint megszervezik és ellenőrzik
a tanórákon kívüli foglalkozásokat (szakkört, ISK-t stb.);
munkaidejükben belül esetenként elvégzik mindazokat a feladatokat, amelyekkel az
intézmény vezetője alkalmanként megbízza őket.

A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
Kelt:…………………………...

A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.

Kelt:……………………………
munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: munkaközösség-vezető
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Feladatai:
 összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség
éves programját,
 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a
szaktantárgyi oktatásért,
 munkaközösségi értekezleteket tart, bemutató órákat szervez,
 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, részt vesz az órarend készítésében,
 javaslatot tesz szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására,
kitüntetésére,
 a belső ellenőrzési terv szerint ellenőrzi a nevelőtestület szakmai munkáját, munkafegyelmét,
 képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé,
 összefoglaló elemzést, értékelést készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére,
 az osztályokban folyó nevelési folyamatot ellenőrzi, elemzi, értékeli,
 a beiskolázást és a pályaválasztást figyelemmel kíséri, pedagógiailag segíti,
 kapcsolatot tart és együttműködik a többi munkaközösséggel
 együttműködik a szülői munkaközösséggel, GYIV felelőssel stb.,
 az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkáját segíti,
 iskolai ünnepségek szervezési munkáit segíti,
 osztályfőnöki adminisztrációt tartalmilag és formailag segíti, ellenőrzi,
 az ügyeleti, helyettesítési beosztást elkészíti, ellenőrzi (óraközi szünetek),
 koordinálja a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos feladatokat,
 az általános rend, fegyelem ellenőrzése, az iskolai munka zavartalanságának biztosítása
/SZMSZ/ betartása/
 a naplókat, a tanmeneteket tanév elején ellenőrzi, és az intézményvezetőnek leadja,
 részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében és a vezetői értekezleteken.
A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
Kelt:…………………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.
Kelt:……………………………
munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: szaktanár
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Feladatai a pedagógusokra vonatkozó általános feladatokon túlmenően a következők:
1. Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít.
2. A tanítási órákra felkészül.
3. A taneszközöket a leltárfelelőstől a tanévre átveszi, majd tanév végén elszámol azokkal.
Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
4. A tanulók számára a témazáró dolgozatot előre jelzi.
5. A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza, és jelzi az esetleges hiányokat.
6. A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli. (szükség esetén)
7. Ügyeletesi és helyettesítési feladatokat lát el.
8. Távolmaradás esetén időben, előre értesíti az intézményvezetőt, és gondoskodik
arról, hogy a tanmenet, tankönyv a helyettesítő nevelő rendelkezésére álljon.
9. Az iskolai rendezvényeken a részvétel kötelező.
10. Oktató - nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás feladatát.
11. Kiemelt figyelmet fordít a BTM és SNI gyermekekre.
A házirend betartása kötelező, vétség estén fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető vagy helyettese
megbízza.

A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
Kelt:…………………………...

A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.

Kelt:……………………………
munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: tanító
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Feladatok:
1. Az osztály órarendjének elkészítése.
2. Az elektronikus napló pontos vezetése.
3. A tanuló személyiségének figyelemmel kísérése, a gyermeki jogok tiszteletben tartása.
4. Javaslatot tesz /saját osztályában tanulók vonatkozásában/ iskolai szintű figyelmeztetésre,
megrovásra, jutalmazásra.
5. Az oktatói nevelői tevékenysége során
– az általa tanított tantárgyra tanmenetet készít,
– a tanítási órákra felkészül,
– a taneszközöket a leltárfelelőstől beszerzi, egy tanévre átveszi, majd tanév
végén azokkal elszámol, az általa átvett eszközökért felelősséggel tartozik,
– a tanulók számára a témazáró dolgozatot előre jelzi,
– a tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza, és jelzi az esetleges
hiányokat.
6. Ügyeletesi és helyettesítési feladatot lát el.
7. Az iskolai rendezvényeken a részvétel kötelező.
8. Aktívan részt vállal a tanévnyitó ünnepély, tanévzáró ünnepély és anyák napi műsorok
szervezésében, próbáin és lebonyolításában.
9. Oktató - nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozást és felzárkóztatást.
10. Kiemelt figyelmet fordít a BTM és SNI gyermekekre.
11. Szükség esetén részt vesz az úszástanfolyamon részt vevő tanulók kíséretében és
felügyeletében.
A nevelői házirend megtartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető vagy
helyettese megbízza.

A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
Kelt:…………………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul veszem.

Kelt:……………………………
munkavállaló aláírás
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Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: osztályfőnök
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Osztályközösségének felelős vezetője.
Osztályfőnöki felelősségek:
Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves
munkaterv) betartásával végzi.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok
pontos vezetéséért.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv/tanmenet.
Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.
Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy
helyetteseinek.

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit):
I. Adminisztrációs jellegű feladatok:
A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat
szolgáltat.
Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket.
A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám)
hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés értesítése).
Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése.
A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi
előmenetelét. Szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus
üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
Elektronikus üzenetben, illetve beírással, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval
kapcsolatos problémáról.
Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a
bejárók adataiban bekövetkező változásokat.
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Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, továbbtanulási
lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb úton
történő tudomásulvételét.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget
nyújt számukra.
Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a
tanártársai elé terjeszti.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.
II. Irányító, vezető jellegű feladatok:
Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal.
A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az
osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály
éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a
nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi
témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat tart.
Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni
fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük
fejlesztésére.
Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak
és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az
oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya
szabadidős foglalkozásait.
Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről,
programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt, valamint a szülőket.
Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a rendezvényeken.
Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is
jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret).
Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat is
értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét.
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III. Szervező, összehangoló jellegű feladatok:
Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában.
Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb
közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. iskolai
alapítvány).
Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak szervezésében,
tervezésében, irányításában.
Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását.
Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai
eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító
pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák.
Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő
tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus,
gyógytestnevelő, közösségi szolgálat koordinátorával stb.).
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében
együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra
szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról.
Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz esetmegbeszéléseken.
Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában (Amennyiben működik
az intézményben).
Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az
érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze.
Első és ötödik évfolyamon családlátogatást végez, szükség szerint a többi évfolyamon is.
A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart.
Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget
nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya-kompetenciákat.
A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyetteseit.
Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a
szülőkkel.
Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók
fejlesztésére vonatkozóan.
Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a
tanuló kárára.
Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb.
feladataira.
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A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
Kelt:…………………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.
Kelt:……………………………

munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: napközis, tanulószobás nevelő
Közvetlen vezetője: intézményvezető
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően a feladatai:
1. A napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében éves foglalkozási
tervet készít.
2. Biztosítja a napközis, tanulószobás tanulók részére a másnapi felkészülést.
3. Megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást.
4. Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez.
5. Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi elkészítéséről.
6. Ellenőrzi az elkészített házi feladatokat.
7. Szóbeli feladatokat gyakoroltatja, lehetőség szerint kikérdezi.
8. Rendszeresen együttműködik a napközis, tanulószobás csoportot tanító pedagógusokkal.
9. Ügyel, hogy az ebédlőben csak étkező gyerekek tartózkodjanak.
Tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis, tanulószobás tanulók csoportját ebédelteti. Gondoskodik a kulturált étkezésről, és a személyes higiénia szabályainak megtartásáról.
Ebéd után biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz idő esetén a tanteremben, jó
idő esetén a szabad levegőn.
Csoportja számára kulturális-, sport-, játék- és munkafoglalkozásokat szervez.
A taneszközöket, játékokat a leltárfelelőstől beszerzi, egy tanévre átveszi, majd tanév végén
elszámol. Anyagi felelősséggel tartozik.
Vezeti a napközis, tanulószobás csoport étkezési nyilvántartását.
Kötelezően részt vesz az iskolai rendezvényeken.
A házirend megtartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető vagy a
helyettese megbízza.
A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
Kelt:…………………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.
Kelt:……………………………
munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: pedagógus
Közvetlen vezetője: intézményvezető
1. A pedagógus alaptevékenysége a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában.
2. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
3. Alkotó módon részt vállal:








a nevelőtestület újszerű törekvéseiből
közös vállalások teljesítéséből
az ünnepségek és megemlékezések rendezéséből
az iskolai hagyományok ápolásából
a tehetséggondozást szolgáló feladatokból
pályaválasztási feladatokból
gyermekvédelmi tevékenységből.

4. Tanítási /foglalkozási/ órán minőségi munkát végez.

5. Kötelességei:
–
–
–
–
–
–
–

A tanulók fejlődését figyelemmel kíséri és elősegíti.
A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja.
A szülőket figyelmezteti, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.
A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad.
A nevelő – oktatási tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az
ismereteket tárgyilagosan, többoldalúan nyújtja.
A gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.
Hét évenként legalább egy alkalommal törvényi előírások szerint továbbképzésben
kell részt vennie
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Jogai:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A pedagógiai program alapján megválaszthatja a tananyagot, a nevelési és tanítási
módszereit.
A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az
alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket.
Irányítja és értékeli a tanulók munkáját.
Minősíti a tanulók tudását.
Hozzájuthat a munkájához szükséges ismeretekhez.
Részt vesz a nevelőtestület tagjaként az iskola pedagógiai programjának
tervezésében, értékelésében.
Gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.
Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján
gyarapítja.
Részt vehet pedagógiai kísérletekben, tudományos továbbképzéseken.
Személyét, mint a pedagógus közösség tagját becsüljék meg, személyiségi jogait
tartsák tiszteletben, nevelői, oktatói munkáját ismerjék el.
A munkáltató által kiállított okirat alapján a helyi önkormányzatok által fenntartott
könyvtárak ingyenes látogatásaira jogosult.

A pedagógus iskolai munkával összefüggésben pénzt nem kezelhet.

A munkaköri leírást kiadta:
Intézményvezető
Kelt:…………………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.

Kelt:……………………………
Munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
Munkavállaló neve:
Munkaköre: fejlesztő pedagógus
Közvetlen felettese: intézményvezető
Szakképesítése: pedagógus szakvizsgával bővített tanító, fejlesztési (differenciáló szak)
MUNKAKÖR CÉLJA: Az intézményben tanuló beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási

rendellenességekkel küzdő tanulók pedagógiai ellátása, terápiás megsegítése.
1. A fejlesztő pedagógus konkrét feladatai
A fejlesztő pedagógus munkaideje heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma, melyet a gyerekekkel
történő közvetlen foglalkozásra köteles fordítani heti 23 óra.
A fejlesztő pedagógusi munka olyan pedagógiai tevékenység, amely a tanuláshoz szükséges
pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását
szolgálja. Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy
egyéb okok miatt keletkeznek a gyermeknél, megváltoztatja a kialakult negatív motivációkat,
csökkenti a viselkedési zavarokat, megelőzi a neurotikus tüneteket, melyek a már esetlegesen
elszenvedett sorozatos konfliktusok és frusztrációk miatt kialakulhatnak.
2. A fejlesztő pedagógus pedagógiai feladatai
Tanév elején végezzen hospitálásokat a mindenkor esedékes csoportban, figyelje meg a
gyermekeket különböző tevékenységeik során.
A szűréseik elvégzése után a logopédussal pszichológussal, gyógypedagógussal és az érintett
pedagógusokkal tartson konzultációt, a feladatok pontos meghatározása érdekében.
Vegyen részt a gyermekek a Pest megyei pedagógia Szakszolgálathoz küldendő beutalóinak
elkészítésében.
Tartson rendszeres kapcsolatot a fejlesztő foglalkozásokon részt vevő gyermekek szüleivel,
nyújtson korrekt tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről az I. és II. félév végén írásban.
A fejlesztő program legyen egyénre szabott, mindig igazodjon a gyermekek egyéni fejlettségéhez, képességeihez, aktuális teljesítményéhez.
A munkájához kapcsolódó tanügyigazgatási és pedagógiai dokumentáció mindenkor legyen
naprakész.
A hozzá fordulóknak,- otthoni körülmények között is megvalósítható- ötleteket tanácsokat,
esetleg hozzáférhető szakirodalmat ajánl a felmerülő problémák kezelése érdekében.
felkérésre konzultációt biztosít az oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak és szakembereinek.
A foglalkozásokon az alábbi főbb területek fejlesztése történik:
mozgásfejlesztés
testséma, téri tájékozódás fejlesztése
beszéd fejlesztés
grafomotoros fejlesztés
számfogalom fejlesztése
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Segítségnyújtás a gyermek, a tanuló neveléséhez, oktatásához, ha adottsága, fejlettsége,
képessége, tehetsége, fejlődési üteme indokolja A megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
(nem organikus SNI) gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátásának segítése.
A szakvéleményében foglaltak végrehajtása.
3. Adminisztratív munka
 egyéni lapon rögzíti a gyermekek megjelenését
 feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról
4. Bizalmas információk kezelése
– Az intézmény működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli.
– Az adatvédelmi törvényben foglaltak alapján az intézményből személyes, gyermekekre vonatkozó dokumentumokat nem visz ki.
– A gyermekek, a szülök és a munkatársak személyiségi jogait érintő információkat
megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti és a közoktatási törvényben meghatározottak szerint jár el.
5.

Egyéni megbízatás
– folyamatosan figyelemmel kíséri az eszközajánlásokat,
– folyamatos önképzéssel javítja fejlesztő pedagógiai felkészültségét és gyakorlati
munkájában hasznosítja,
– rendszeres kapcsolatot tart a szakszolgálattal, logopédussal, gyógypedagógussal,
óvodapszichológussal,
– napi rendszerességgel találkozik az érintett diákok pedagógusaival, konzultációt
tartanak a gyermekeket érintő kérdésekről, eredményekről, további feladatokról,
szükség esetén esetmegbeszéléseket tartanak.
– kötelező óraszámon kívüli munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra,
elkészülésre, továbbképzésre használja
– részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, önképzéséről gondoskodik.

6.

Munkakörülmények
– napi felkészüléséhez a nevelői szoba rendelkezésére áll,
– a hivatalos ügyek intézéséhez telefon biztosított,
– a számítógép használatának lehetősége biztosított,
– fejlesztő foglalkozásainak megtartásához a fejlesztő szoba rendelkezésre áll.

A fentieken kívül elvégez minden olyan feladatot, amit a vezető a feladatkörébe utal.
A munkaköri leírást kiadta:

intézményvezető
Kelt:…………………………...
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A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.
Kelt:……………………………

munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás

Név:
Munkakör: tűzvédelmi felelős
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Feladata az iskola tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységeinek ellátása.
Részt vesz az iskola tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységeinek:
• tervezésében,
• szervezésében,
• lebonyolításában
• és ellenőrzésében.
1. Feladatai:
 A szervezet tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységének irányítása, fejlesztése, feltárt
hiányosságok megszüntetése, mulasztás esetén a felelősségre vonás kezdeményezése.
 Közreműködik a tűzvédelemmel kapcsolatos iskolai dokumentumok elkészítésében,
felülvizsgálatában, azok szükség szerinti átdolgozásában.
 Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket és azok megtartását.
 Az iskolai dolgozók részére megszervezi a szükséges tűzvédelmi oktatást, elvégzi annak
dokumentálását. Évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten tájékoztat a
tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról.
 Gondoskodik a tűzvédelmi szemlék lebonyolításáról, jegyzőkönyvezéséről. Figyelemmel
kíséri a tűzvédelmi szemléken tapasztalt hiányosságok felszámolását, megszüntetését.
 Ellenőrzi a tanulók tűzvédelemi-oktatását, annak dokumentálását.
 Tűzvédelmi dokumentumokat, nyilvántartásokat naprakészen tartja (Tűzriadó terv,
Tűzvédelmi szabályzat jegyzőkönyvek stb.)
 Évente 2 alkalommal előkészíti és lebonyolítja a tűz- és bombariadó gyakorlatokat.
 Tapasztalatokról jegyzőkönyvet készít.
 Előírásoknak megfelelő menekülési tervek, alaprajzok, piktogramok biztosítása.
 A Gödöllői Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Dunakeszi Tankerületi Központtal tartja
a kapcsolatot.
 A szervezet tűzvédelmi eszközeinek és berendezéseinek meghatározása, biztosítása,
gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságukról, felülvizsgálatukról,
karbantartásukról és szükség szerinti pótlásukról.
 Részt vesz a szervezetnél történt tűzesetek megszüntetésében, oltásában (esetenként irányítás), a károk elhárításában, az okok és a felelősség feltárását célzó vizsgálatokban.
 Gondoskodik a szervezet területén végzendő tűzveszélyes tevékenységek engedélyeztetéséről, gondoskodik a szükséges eszközökről és felügyeletről, az előírások betartásának
biztosításáról.
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2. Jogkörei
Javaslattételi joga van:
• A tűzvédelmi oktatás módjának, formájának, időpontjának meghatározásában.
• A tűzvédelmi szemlék és a tűzriadó gyakorlatok ütemezésében, lebonyolításában.
• A tűzvédelmi dokumentumok összeállításával, kiegészítésével, módosításával kapcsolatban.
• A tűzvédelmi szabályokat megszegők, balesetet okozók felelősségre vonásával összefüggő
ügyekben.
• Fejlesztések és beruházások esetén a tűzvédelmi előírások betartásának biztosítása és
ellenőrzése.
3. Egyéb
• Tevékenységéről szükség szerint, de legalább negyedévenként beszámol az
Intézményvezetőnek.

A munkaköri leírást kiadta:
Intézményvezető
Kelt:…………………………...

A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.

Kelt:……………………………
Munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás

Név:
Munkakör: baleset- és munkavédelmi felelős
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Feladata az iskola munka- és balesetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeinek ellátása.
Részt vesz az iskola munka- és balesetvédelemmel kapcsolatos: tevékenységeinek:
• tervezésében,
• szervezésében,
• lebonyolításában
• és ellenőrzésében.
1. Feladatai:
 Segítséget nyújt az iskolavezetésnek a középtávú és az éves tennivalók tervezésében.
 Közreműködik a munka- és balesetvédelemmel kapcsolatos iskolai dokumentumok
tervezetének elkészítésében, azok szükség szerinti átdolgozásában (munkavédelmi
szabályzat, intézkedési terv, stb.).
 Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket és azok megtartását.
 Gondoskodik a munkavédelmi szemlék lebonyolításáról, jegyzőkönyvezéséről.
 Figyelemmel kíséri a tapasztalt hiányosságok felszámolását, megszüntetését.
 Az iskolai dolgozók részére megszervezi a szükséges munkavédelmi oktatást, elvégzi
annak dokumentálását.
 Ellenőrzi a tanulói balesetvédelmi-oktatást, annak dokumentálását.
 Bekapcsolódik a munkahelyi balesetek kivizsgálásába.
 Közreműködik a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartások, adminisztráció pontos,
naprakész vezetésében, a baleseti jelentések elkészítésében, továbbításában.
 Figyelemmel kíséri a dolgozók munka-és védőruhával való ellátását.
 Javaslatot tesz a munka- és védőruha szabályzat kiegészítésére, módosítására.
 Új berendezés, felszerelés beállításánál ellenőrzi a munka-és balesetvédelmi előírások
érvényesülését. Az esetleges problémát azonnal jelzi.
 Az iskolai költségvetés készítésénél javaslatot tesz a munka-és tűzvédelemmel összefüggő
felújítások, karbantartások, beszerzések költségvetésbe való beállítására. (A beszerzési
keret felhasználásánál a munka- és balesetvédelem biztosítását szolgáló igényeknek
elsőbbséget kell biztosítani.)
 A dolgozók munkaalkalmassági orvosi vizsgálatait szervezi, nyilvántartja, figyelemmel
kíséri azok lejártát, s szükség szerint intézkedik.
2. Jogkörei
2.1. Javaslattételi joga van:
• A munkavédelmi oktatás módjának, formájának, időpontjának meghatározásában.
• A munkavédelmi szemlék és a balesetriadó gyakorlatok ütemezésében, lebonyolításában.
• A munka-és balesetvédelmi dokumentumok összeállításával, kiegészítésével, módosításával kapcsolatban.
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• A munka-és védőruházattal kapcsolatos kérdésekben.
• A munka-és balesetvédelmi szabályokat megszegők, balesetet okozók felelősségre
vonásával összefüggő ügyekben.
2.2. Ellenőrzési jogköre kiterjed:
• A munka- és balesetvédelemmel kapcsolatos minden területre.
• Tervszerű, folyamatos ellenőrzéseivel a tanulói és a dolgozó balesetek megelőzését segíti
elő.
3. Egyéb
• Tevékenységéről szükség szerint, de legalább negyedévenként beszámol az intézményvezetőnek.

A munkaköri leírást kiadta:
Intézményvezető

Kelt:…………………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.

Kelt:……………………………
munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás

Név:
Munkakör: diákönkormányzatot segítő pedagógus
Közvetlen vezetője: intézményvezető
A diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata az iskolai diákönkormányzat működtetése, a
demokratikus iskolai közélet szervezeti feltételeinek, a gyermek- és diákjogok iskolán belüli
érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a diákközösség szándékainak, elképzeléseinek
összehangolása.
A segítő pedagógus kiemelt feladatai:
 A diákönkormányzat a jogszabályokban és az iskolai alapdokumentumokban biztosított
hatáskörében önállóan és célszerűen működjön. A diákönkormányzat munkáját segítő
tanár a diáktanács ülésein mindig részt vesz, segíti annak tevékenységét.
 A tanulók igénye, a nevelőtestület céljai és saját szakmai tapasztalatai alapján szakmai
segítséget nyújt a programok tervezéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához, értékeléséhez.
 Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, elősegíti
a közvetlen és a képviseleti demokrácia érvényesülését.
 Részt vesz az iskolai fórumok, iskolagyűlések, iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
 Gondoskodik a diákönkormányzat munkatervének elkészíttetéséről, az abban foglaltak
végrehajtásáról.
 Személyesen, a nevelőtestület és a szülők bevonásával biztosítja a felügyeletet a diákönkormányzat rendezvényein, felelős ezeken a Házirend betartásáért.
 Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat, összehívja és a diáktanács Elnökének megválasztásáig levezeti a diáktanács ülését. Ismerteti a tanács tagjaival a diákönkormányzat jogait és hatáskörét.
 Képviseli a diákönkormányzatot ott, ahol ezt a diákvezető adott esetben nem teheti meg
(fenntartó).
 Szoros munkakapcsolatot tart fenn eredményes tevékenysége érdekében az intézményvezetővel, iskolavezetéssel, az osztályfőnökökkel és a szülők képviselőivel.
A munkaköri leírást kiadta:
Kelt:…………………………...

Intézményvezető

A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul veszem.

Kelt:……………………………
Munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Megbízását az intézményvezetőtől kapja. Munkáját a hatályos gyermek- és ifjúságvédelmi
jogszabályok, az iskola alapdokumentumainak vonatkozó részei és az iskolavezetés útmutatása
szerint látja el. A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek-és
ifjúságvédelmi munkáját.
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladatai
 Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és
milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.
 A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetések alapján
megismert veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárása érdekében
családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét.
 Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető,
veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.
 A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.
 Az osztályfőnökök jelzése alapján – az iskolavezetés tájékoztatása mellett –a tanuló anyagi
veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítását kezdeményezi a tanuló lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás
formájában történő nyújtására.
 Kezdeményezi a szükséges eljárások megindítását tankötelezettség megsértése, igazolatlan
hiányzások estén.
 Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó címét
illetve telefonszámát.
 Rendszeresen figyeli a Magyar Közlönyt, és a szakirodalmat, felhívja kollégái figyelmét az
esetleges jogszabályváltozásokra.
 Teendőit az iskolavezetéssel és az osztályfőnökökkel szoros együttműködésben végzi,
információkat kér és ad.
 Éves munkatervet készít, melyről beszámol az iskolavezetésnek.
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A munkaköri leírást kiadta:
Kelt:…………………………...
Intézményvezető
A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom, és magamra nézve kötelezően tudomásul
veszem.

Kelt:……………………………
Munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: iskolatitkár
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében az alábbi feladatokat látja el.
- Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidők
betartását.
- Végzi a kinevezésekkel, kinevezés módosításokkal, munkaviszony megszüntetésével és az
áttanítással kapcsolatos feladatokat.
- Nyomtatványokat rendel és kezel az intézményvezetővel egyeztetve.
- Vezeti a postakönyvet.
- Dolgozók adónyilvántartását kezeli.
- Napi postát és ügyiratokat iktatja, az iratokat kezeli, selejtezi.
- Gépeli az iskolavezetés által elkészített ügyiratokat, jelentéseket, felmérési anyagokat.
- Az iskolavezetés által rábízott ügyekben intézkedik (telefonon vagy személyesen).
- Joga és kötelessége észrevételezni az ügyvitellel kapcsolatos problémákat, az iskola
épületében észlelt meghibásodásokat.
- Iskolai értekezleteken szükség esetén vezeti a jegyzőkönyvet.
- Fizetési jegyzékek tárolása, nyilvántartása, kiosztása.
- A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető
megbízza.
- Tanulói nyilvántartás vezetése – OM azonosítók (KIR, Beírási naplók).
- A tankerületi központ által küldött dokumentumokat kezeli, iktatja.
- REGULA program használata.
- Felelős környezete tisztaságáért és esztétikusságáért.
A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
Kelt:…………………………...
A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom és magamra nézve kötelezően tudomásul veszem.

Kelt:……………………………
munkavállaló aláírása

115

Munkaköri leírás
Név:
Munkakör: pedagógiai asszisztens
Közvetlen vezetője: intézményvezető
Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében az alábbi feladatokat látja el.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Az osztályokat elkíséri a kötelező orvosi vizsgálatokra, fogorvosi szűrővizsgálatokra.
Nevelőtestületi és egyéb iskolai értekezletek idején gyermekfelügyeletet tart.
A kijelölt napokon ellátja az iskolában a reggeli ügyeletesi feladatokat.
Szükség esetén segíti az első évfolyamos tanulók étkeztetésénél, öltözködésénél.
Alsó tagozaton segíti az osztálytanítók munkáját a testnevelés és technika órák során
használt felszerelések előkészítésével.
Az első évfolyamon segíti az írás órákon a tanítók munkáját az íráselőkészítés és
betűtanítás idején.
A tanórákra előkészíti a kísérletekhez szükséges eszközöket, az IKT eszközöket.
Elkíséri a tanulócsoportokat a kistarcsai uszodába, és segíti a pedagógusok munkáját
az úszásoktatások alkalmával.
Pedagógus hiányzása esetén felügyel a tanulócsoportra a helyettesítő pedagógus
érkezéséig.
Az iskolában kisebb sérülést szenvedő gyermekeket ellátja, majd telefonon értesíti a
szülőket a sérülésről, balesetről.
Segíti a pedagógusok munkáját a szabadidős programok szervezése során, és részt
vesz a gyermekek felügyeletében, kíséretében.
Elvégzi a különböző adminisztrációs feladatokat:
 iskolatej és iskolagyümölcs nyilvántartása,
 diákigazolványok nyilvántartása,
 pedagógusigazolványok nyilvántartása,
 pedagógusok útiköltségének elszámolása,
 gyermekek étkezésének nyilvántartásával kapcsolatos teendők –
étkezés rendelése, lemondása,
 felnőtt étkezések nyilvántartása, csekkek megírása, kiosztása.
Felelős környezete tisztaságárét és esztétikusságáért.
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A munkaköri leírást kiadta:
intézményvezető
Kelt:…………………………...

A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom és magamra nézve kötelezően tudomásul veszem.

Kelt:……………………………
munkavállaló aláírása
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3. számú melléklet
Adatkezelési szabályzat

1. Általános rendelkezések

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 41-43. §-a szabályozza a köznevelési
intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokat.
A 43. § (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott
adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és adattovábbítás intézményi
rendjét.
Az adatkezelési szabályzat elfogadásáról az alábbi dokumentumok készülnek.
 Jegyzőkönyv: Tantestületi értekezlet
 Jegyzőkönyv: SZMK véleményezési joga
 Jegyzőkönyv: Diákönkormányzat véleményezési joga
 Fenntartói határozati kivonat
1.1. Az adatkezelési szabályzat célja
A szabályzat célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű és részletes tájékoztatása az
adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
1.2. A szabályzat megtekintése
Az adatkezelési szabályzatot a tanulók, és szüleik megtekinthetik az igazgató irodájában.
1.3. Az adatkezelés időtartam nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.
2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre
A kötelezően nyilvántartandó adatok körét a köznevelési törvény 41. §-44. § határozza meg. „A
köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete
rögzíti az alábbiak szerint
2.1. Köznevelési feladatokat ellátó intézmény köteles
‐

a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
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2.2. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott
1. nevét, anyja nevét,
2. születési helyét és idejét,
3. oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
4. végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a
diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógusszakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
5. munkaköre megnevezését,
6. munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
7. munkavégzésének helyét,

8. jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
9. vezetői beosztását,
10. besorolását,
11. jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
12 munkaidejének mértékét,
13. tartós távollétének időtartamát
2.3. Köznevelési feladatokat ellátó intézmény az áttanító tanárok:
1. nevét,
2. születési helyét, idejét,
3. nemét,
4. lakóhelyét, tartózkodási helyét,
5. végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
6. oktatási azonosító számát tartják nyilván. Óraadó esetében a munkakörként az
oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni.
2.4. A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
1. a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma,
2. szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
3. a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
4. a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:
4.1. felvételivel kapcsolatos adatok,
4.2. az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
4.3. jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
4.4. a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
4.5. kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
4.6. a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
4.7. a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
4.8. mérési azonosító

119

5. a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
5.1. a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
5.2. a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
5.3. a tanuló fegyelmi és kártérítési ügyével kapcsolatos adatok,
5.4. a tanuló diákigazolványának sorszáma,
5.5. a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
5.6. a tanulói jogviszony megszűnésének ideje és oka,
6. az országos mérés-értékelés adatai.
2.5. Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat:
‐

amelynek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (például
ingyenes tankönyvellátás, tanulók 50 %-os étkezési kedvezménye) elbírálásához és
igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható
a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

3. Az adatok továbbításának rendje
3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása
Az intézmény pedagógusainak a 2.2 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a fenntartótónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a
nemzetbiztonsági szolgálatnak.
3.2 A tanulók adatainak továbbítása
Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el.
Az elrendelést a közoktatási törvény „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt
személyes és különleges adatok” 41. § (7) bekezdése rögzíti.
Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:
3.2.1. A tanulók adatai továbbíthatók
1. A gyermek, tanuló adatai közül
a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya
fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság,
rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerve, nemzetbiztonsági szolgálat részére továbbítható.
2. sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

a nevelési-oktatási intézménynek, illetve vissza,
az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai
ellenőrzést végzőjének
a diákigazolvány jogszabályban meghatározott kezelője részére a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat,
iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,
egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének
feltárása, megszüntetése céljából.

A pedagógus az intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot
azonnal értesíteni, ha megítélése szerint a tanuló - más vagy saját magatartása miatt – súlyos
veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben az esetben az érintettek beleegyezése nem
szükséges.
3.3. Adattovábbítási nyilvántartás
A köznevelési intézményben adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni az adattovábbítás
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a köznevelési intézmény által kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, jogalapját és címzettjét, a személyes adatok körének meghatározását,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért
az intézmény vezetője az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására helyettesét, az egyes
pozíciókat betöltő pedagógusokat és az iskolatitkárt hatalmazza meg az alább szabályozott
ügyekben.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény
intézményvezetője személyesen vagy - utasítási jogkörét alkalmazva - saját felelősségével
látja el.
Az intézményvezető személyes feladatai:
 a 2.2. - 2.4. fejezetben meghatározott adatok továbbítása,
 a 2.1. - 2.4 fejezetben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,
 a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése.
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Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az
alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben.
Intézményvezető-helyettesek
munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felelős:
- a 2.1. fejezetben előírt nyilvántartásáért,
- a 2.2. fejezet az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adataiért.
Iskolatitkár
- a tanulók adatainak kezelése a 2.4. fejezet szerint,
- a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezeléséért a 2.1. és 2.2. fejezet szerint,
- adatok továbbításáért a 3.2.5. és 3.2.6. pontjában meghatározott esetben.
Osztályfőnökök
- a 2.4. fejezet 1.2.3., 4.3.-4.4., 4.7., 5.1.-5.3., 5.6., 5.7. pontjainak nyilvántartásáért,
- a 3.2 fejezet 4. pontjában szereplők közül kezeli az alábbiakat:
- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett
osztályon, a nevelőtestületen belül, valamint a szülők felé,
- a 3.2.2. pont továbbításáért.
Nevelőtestület tagjai
- a 2.4 fejezet 4.6. pontjában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés
napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
- a 3.2 fejezet 8. pontjában szereplő adattovábbítás,
- a 2.4.4.4. pontjában szereplő adattovábbítás,
- a 2.4.4.4. pont nyilvántartása.
Munkavédelmi és balesetvédelmi felelős
- 2.4. fejezet 4.6. pontjában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok
jogszabályban előírt továbbítása.
OKM-felelős
- 2.4. fejezet 6. pontjának nyilvántartásáért felelős.
Tankönyvfelelős
- 2.4. fejezet 5.5. pontjának nyilvántartásáért.
5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
5.1. Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
 nyomtatott irat
 elektronikus adat
 az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat.
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Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is
vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.
5.2. Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése
5.2.1. Személyi iratok köre
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:
 a közalkalmazott személyi anyaga,
 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat,
 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,
(például illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok)
 a közalkalmazott bankszámlájának száma,
 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok.
5.2.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:





a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
bíróság vagy más hatóság döntése,
jogszabályi rendelkezés.

5.2.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:






az intézmény vezetője és helyettese,
az intézmény vezetője és helyettese - munkaköri leírásuk alapján- beosztottai,
az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója,
a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, belső ellenőr)
saját kérésére az érintett közalkalmazott.

5.2.4. A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
 az intézményvezető
 az intézményvezető-helyettes
 az adatok kezelését végző iskolatitkár.

123

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell. Különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítovábbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a
hálózatról való törlés) kell tennie.
5.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat
szerint kezeli. A személyi anyagban az e fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható.
A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az
e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.
A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő
esetekben:





a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor,
a közalkalmazott áthelyezésekor,
a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor,
ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak.

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 5 napon belül köteles tájékoztatni a
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 5 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.
Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az
intézményvezető-helyettes és az iskolatitkár végzik.
5.3. A tanulók személyi adatainak vezetése
5.3.1. A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek:








az intézményvezető,
az intézményvezető-helyettesek,
az osztályfőnökök,
az iskolatitkár,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
tankönyvfelelős,
OKM felelős.
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Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.
Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes
adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának
külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való
törlés) kell tennie.
5.3.2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A
diákok személyi adatai között a 2.2. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A
személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:
 összesített tanulói nyilvántartás,
 törzslap,
 beírási napló,
 osztálynaplók,
 a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.
5.4. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük
rendje
5.4.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező.
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, illetve gondviselője jogosult megismerni,
hogy, az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították.
A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok
helyesbítését vagy törlését csak a közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata
vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.
Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az intézmény vezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető
formában köteles megadni a tájékoztatást.
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6. Titoktartási kötelezettség
6.1. Titoktartási kötelezettség
42. § (1) bekezdése alapján a pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában,
hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel,
a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a
gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló
fejlődésével összefüggő megbeszélésre.

6.2. Adatközlés a szülővel
A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető,
kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, szellemi vagy erkölcsi fejlődését.
A köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján a szülővel szemben nem áll fenn titoktartási
kötelezettség még akkor sem, ha a gyermek, a tanuló meghatározott információkat, adatokat,
tényeket közvetlenül rábíz a pedagógusra.

4. számú melléklet:
Telefonhasználati szabályzat
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