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1. Az SZMSZ‐re vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
















25.§ (1) és (4) bekezdés
32. § (1) bekezdés f) és i) pontja
36.§ (2) és (4) bekezdés c) pontja
43.§ (1) bekezdés
46. § (1), (9) és (11) bekezdés
48.§ (4) bekezdés a) pontja
58.§ (14) bekezdés
62.§ 819 bekezdése és m) pontja
63.§ (1) bekezdése és i) pontja
69.§ (1) bekezdés
70.§ (2) bekezdés b) pontja
71.§ (2) bekezdés
83.§ (2) bekezdés i) pontja
84.§ (9) bekezdése és d) pontja
85.§ (1) bekezdés

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 4.§ (1) bekezdés a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) pontja, a (2)
bekezdés a) b) c) d) e) f) g) pontja, a (3), (4), (5) és (6) bekezdés











53.§ (1) és (2) bekezdés
82.§ (1), (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdés
87.§ (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdés
117.§ (1) bekezdés
120.§ (5) bekezdés g) pontja
122.§ (9) bekezdés
129.§ (5) bekezdés
168.§ (1) bekezdés
188.§ (1) és (2) bekezdés
melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 13.§ (1) bekezdés a) b) c) d) e) f) g) h) i) pontja

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 15.§ (2) bekezdés

2001. évi XXXVII. törvény
 8/E.§ és 29.§ (3) bekezdés

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet
 23.§ (5) bekezdés
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2. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya
Az Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény Tereske intézmény felépítésére és működésére
vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület ……….… év
….. hó …..… napján fogadta el.
Az szervezeti és működési szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban meghatározottak szerint
véleményezte:
 az iskolai diák‐önkormányzat
 az iskolaszék,
 az iskola fenntartója.
A szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb intézményi belső szabályzatok (igazgatói
utasítások) előírásai minden, az intézménnyel jogviszonyban álló személyre nézve kötelezőek.

3. Az intézmény alapadatai
Az intézmény neve: Tereskei Általános Iskola
Az intézmény székhelye, címe: 2652 TERESKE Kossuth út 84.
Az intézmény telephelyei: 2652 TERESKE Kossuth út 80/b.
Az intézmény tagintézményei: ‐
Az intézmény vezetője: az igazgató, akit a fenntartó nevez ki, vagy bíz meg.
Az intézmény alapító okiratát elfogadó határozat száma:
Az intézmény alapító okiratának
 száma:
 kelte:
Az intézmény alapításának időpontja: 1946 állami alapítás
Az intézmény gazdasági szervezetének megnevezése: KLIK Rétság
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.
Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatait a
fenntartó látja el, részben önállóan gazdálkodó szerv
Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Rétsági Tankerület
Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban):
Köznevelési alapfeladatok:
Székhely:
 általános iskolai nevelés‐oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat
 felnőttoktatás
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esti
beás roma nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése‐oktatása
nyelvoktató nemzetiségi nevelés‐oktatás
többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése‐
oktatása
Telephely:
 általános iskolai nevelés‐oktatás
 alsó tagozat
 felső tagozat
 beás roma nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése‐oktatása
 nyelvoktató nemzetiségi nevelés‐oktatás
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése‐
oktatása
Átvállalt alapfeladat:
Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek‐,
tanulólétszám:
 Székhely: 95 fő
 Telephely: 35 fő
Iskolatípusonként az évfolyamok száma:
 általános iskola 1‐8. évfolyam
Iskolai könyvtár ellátásának módja:
 saját szervezeti egységgel
Különleges pedagógiai célok megvalósítása:
 integrációs felkészítés
 képesség‐kibontakoztató felkészítés
Speciális jellemzők
 napközis foglalkozás
 iskolai diáksport tevékenység támogatása
 művészeti oktatás és szakkörök támogatása
 honismereti szakkör támogatása

Az intézmény alaptevékenységei:
Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 A nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A szakfeladat megnevezése
Száma
Alapfokú oktatás, alaptevékenységi szakágazat
852010
Alapfokú oktatás, az oktatás első szintje
TEÁOR 85.20
Gyermekek napközbeni ellátása
TEÁOR 88.91
Az intézmény adóhatósági azonosító száma: 16773671‐1‐12
Az intézmény statisztikai számjele: 16773671‐8520‐322‐12
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Az intézmény OM azonosító száma:032 281

4. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása
Az iskola igazgatósága
Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen
munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:
 az igazgatóhelyettes
Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az
iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.
 Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra
történik.
 Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató ezt a jogkörét alkalmanként
átruházhatja az intézmény dolgozóira.
 Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az igazgató gyakorolja. Távolléte vagy
akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre
vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá.
 Az igazgató munkáját igazgatóhelyettes segíti.
Az igazgatóhelyettes megbízatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint pályázati eljárás keretében
történik.
Az igazgatóhelyettes és a más vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint
az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik.
Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti.

Az iskola vezetősége
Az iskola vezetőségének a tagjai:
 az igazgató,
 az igazgatóhelyettesek és más vezető beosztású dolgozók,
 a szakmai munkaközösségek vezetői,
 a diákönkormányzat vezetője,
 az iskolaszék elnöke,
 a diákközgyűlésen megválasztott diákképviselő,
Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális
feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül vagy készülhet. Az iskolavezetőség
megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.
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Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési
feladatokat is ellátnak.

Az iskola dolgozói
Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a
fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói
munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik.
A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk:
A munkakörrel kapcsolatos adatok
 a dolgozó neve,
 munkaköre,
 beosztása,
 heti munkaideje,
 pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma,
 a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése,
 a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése,
 a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése.
A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül
 a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
 az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
 az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és feladatok,
 a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos felelősségek és feladatok,
 a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és feladatok,
 az ellenőrzés, értékelés feladatai,
 a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai,
 a dolgozó sajátos munkakörülményei.
A munkaköri leírás hatályba léptetése
 a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma,
 az igazgató aláírása,
 a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről.

Az iskola szervezeti egységei




alsó tagozat
felső tagozat
napközi, tanulószoba
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Az iskola szervezeti felépítésének vázlataa

igazgató

igazgattó
helyettes
munkaközöösség,
diákönkormáányzat
vezetőkk
osztályfő
őnökök, szaktanáárok

iskolatitkár

takarító

karbantartó

5. Az in
ntézmény közösségei,
k
ezek kapcssolatai egym
mással és az intézmén y vezetésévvel
Az iskolaközösség



A
Az iskolaközö
össéget az isskola dolgozóói, a szülők és
é a tanulók alkotják.
a
A
Az iskolaközzösség tagjai érdekeikett, jogosítván
nyaikat az e fejezetben felsorolt kö
özösségek
révén és módon érvénye
esíthetik.

Az iskolaszék
Az iskoláában a maggasabb jogszzabályokban előírtak alaapján az inttézmény műűködésében érdekelt
személyeek és szerveezetek együtttműködésénnek előmozd
dítására, a nevelő‐oktat
n
tó munka se
egítésére,
valamintt az iskolah
használók érdekeinek
é
jjobb képviseletére isko
olaszék műkködik. Az isskolaszék
érdekegyyeztető szervv.
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Az iskolaszék tagjai
Az iskolaszék létszáma: 9 fő.
 a szülőket 5 fő,
 a nevelőtestületet 1 fő,
 óvoda részéről 1fő
 az iskolai diákönkormányzatot 1 fő képviseli.
Az iskolaszék tagja még egy‐egy fő az alábbi szervezetek részéről:
 fenntartó,
Az iskolaszék tagjainak megválasztása
 A szülők képviselőit a szülők javaslatainak összegyűjtése után az iskolai szülői értekezlet nyílt
vagy titkos szavazással választja meg egyszerű vagy minősített többséggel. Az iskolai szülői
értekezlet akkor határozatképes, ha azon a szülők 30%‐a jelen van.
 Az iskolai diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai esetleg az iskolai
diákönkormányzat vezetősége nyílt vagy titkos szavazással választják (választja) meg egyszerű
vagy minősített többséggel.
 A nevelőtestület képviselőit a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a nevelőtestület
nyílt vagy titkos szavazással választja meg.
Ha az iskolaszék szülői illetve nevelői képviselői helye megüresedik, az újabb választás előkészítéséért
harminc napon belül az iskola igazgatója felelős.
Az iskolaszék működése
Az iskolaszék saját szervezeti és működési szabályzata valamint ügyrendje alapján működik.
Az iskolaszék jogköre:
Az iskolaszék a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.

Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége
Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez
kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése
rögzítik.

A nevelők közösségei
A nevelőtestület
 A nevelőtestület a nevelési‐oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve.
 A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja,
valamint az oktató‐nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók.
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A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel
rendelkezik.
 A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
esetekben.
 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:
 tanévnyitó értekezlet,
 tanévzáró értekezlet,
 félévi és év végi osztályozó értekezlet,
 2 alkalommal nevelési értekezlet,
A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen
van. A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési
szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos
szavazással is dönthet.
 A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.
 A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is,
ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban
dolgozók vesznek részt egy‐egy értekezleten.
 (Ilyen értekezlet lehet az egy osztályban tanító nevelők értekezlete, vagy valamelyik tagozat
nevelőinek értekezlete stb.)


A nevelők szakmai munkaközösségei
Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy‐egy területéhez kapcsolódva
szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani
kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez,
értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
 alsós tanítók szakmai munkaközössége
 osztályfőnöki szakmai munkaközösség
Tagjai az alsós tanítók, nevelők, illetve minden alsós és felsős osztályfőnök.
A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkeznek.
A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai‐pedagógiai területen belül:
 az adott szakmai‐pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése,
tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése,
 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,
 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése,
 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,
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a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,
az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,
a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése,
felhasználása,
a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével,
szakmai‐módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök
beszerzésével,
a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor)
kijelölésével,
a munkaközösség vezetőjének megválasztása vagy javaslattétel az iskola
igazgatójának a munkaközösség‐vezető személyére,
a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,
a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése,

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső
ellenőrzésének éves tervezését is.
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség‐vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a
munkaközösség tagjainak véleményezése után az igazgató bízza meg.
A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a
nevelőtestületet.
Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg.

A szülői szervezet (közösség)
Az iskolában szülői szervezet (közösség) nem működik. Amennyiben a szülők ezt igénylik, a szülői
szervezetet (közösséget) létre kell hozni.

A tanulók közösségei
Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az
osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a
feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri
leírásuk alapján végzik.
Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:
 osztálytitkár,
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1 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe,

A diákkörök
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában működő
diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy‐egy képviselőt
választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.
Az iskolai diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.
Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata
szerint alakítja.
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű
személyt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az
igazgató bízza meg.
Az iskolai diákközgyűlést havonta össze kell hívni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő
nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai
munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat
vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős.

Az iskola közösségeinek kapcsolattartása
Az igazgatóság és a nevelőtestület kapcsolattartása
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott
pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
 az igazgatóság ülései,
 az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülései,
 a különböző értekezletek,
 megbeszélések,
Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés
döntéseiről, határozatairól,

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
igazgatóság, az iskolavezetőség felé.
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A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri
vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével és
az iskolaszékkel.

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös
megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai
munka alábbi területeire:
 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
 iskolán kívüli továbbképzések,
 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülésein rendszeresen
tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

Az iskolaszék és az iskola közösségeinek kapcsolattartása
Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül
tartja a kapcsolatot.
Az iskolaszék tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 1 alkalommal – kötelesek tájékoztatni
az általuk képviselteket az iskolaszék tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk képviseltek
kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék felé továbbítani.
Az iskolaszék ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:
 az iskola igazgatója, (Ha nem tagja az iskolaszéknek.)
Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója
rendszeresen – évente legalább 1 alkalommal – köteles tájékoztatni az iskolaszéket.

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az igazgató
 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén havonta,
 a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,
 elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon,
tájékoztatják.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan
szóban és írásban tájékoztatniuk kell.

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
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tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.

A nevelők és a szülők kapcsolattartása
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az igazgató:
 az iskolai szülői értekezleten tanévenként 1 alkalommal,
 az iskola honlapján időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül,
az osztályfőnökök:
 az osztályszülői értekezleten,
tájékoztatják.
A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek
szolgálnak:
 a családlátogatások,
 a szülői értekezletek,
 a nevelők fogadó órái,
 a nyílt tanítási napok,
 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések,
 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben,
A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
– jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez,
az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az
iskolaszékkel.
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról,
illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétől az iskolai munkatervben
évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai
nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) joga
van megismernie.
A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy‐egy példánya a
következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
 az iskola honlapján,
 az iskola fenntartójánál,
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 az iskola irattárában,
 az iskola könyvtárában,
 az iskola nevelői szobájában,
 az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél,
 a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél,
A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
Az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Rétsági Tankerület
Tel: +36 35 550061

A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:
 Tereske Községi Önkormányzat Kossuth út 90.
Polgármester Tel: +35 359234
 Szátok Községi Önkormányzat Kossuth út
Polgármester Tel: +36 35 559007

Margaréta Gyermekotthon
2656 Szátok
Kossuth út 106.
Intézményvezető: Tel: 35 360025

A megyei pedagógiai intézettel:
Nógrád Megyei Pedagógiai‐ Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.
Tel: 32/ 423‐120
Mobil: 06 20 3656769
Fax: 32/422‐475
E‐mail: nmpi@nograd‐ped.sulinet.hu web: www.nograd‐ped.sulinet.hu

A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:
 Zöld Udvar óvoda
Tereske Kossuth út 84.
Vezető óvónő Tel: 559004

A területileg illetékes nevelési tanácsadóval:
Nevelési Tanácsadó
2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
Tel: 35/301177
3100 Salgótarján
Ruhagyári út 13.
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
Az eredményes oktató‐ és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn
az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
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A területileg illetékes rendőrkapitánysággal
 Rétsági Rendőrkapitányság
2561 Rétság Rákóczi út 8. sz.
Kapcsolattartó: Vitézné Mészáros Krisztina Tel: 20 5738336

Az iskolát támogató „Jót, s jól” alapítvány kuratóriumával.
2652 Tereske Kossuth út 84. sz.
Kapcsolattartó: Urbán Pál kuratórium elnök
Tel: 35 359 234
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a felelős.
Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve
rögzíti.
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn

Házi és Iskola orvosi szakszolgálat
2652 Tereske Kossuth út 65
Dr. Dancs Imre háziorvos
Tel: 359 410

Védőnői szakszolgálat:
2652 Tereske
Hutyán Orsolya védőnő
Tel: 30 2701780 segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek‐ és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres
kapcsolatot tart fenn

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2645 Nagyoroszi
Felszabadulás út 1.
Ruzsin Lászlóné
Szátok Tel: 70 3139728
Burai Márta
Tereske Tel: 70 4563465
A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a felelős.
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7. Az iskola működési rendje
A tanév helyi rendje
A tanév rendjének meghatározása
A tanév szeptember 1‐jétől a következő év augusztus 31‐ig, a szorgalmi idő június 30‐ig tart. A tanév
általános rendjéről az EMMI évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a
nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének
figyelembe vételével.
A tanév rendje és annak közzététele
A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket
és időpontokat:
 a nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
 az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,
 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
 a vizsgák (felvételi, osztályozó, javító, különbözeti, helyi, alap, érettségi) rendjét,
 a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját ‐ a miniszteri rendelet keretein belül,
 a bemutató órák és foglalkozások rendjét,
 a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét
A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi
előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői
értekezleten pedig a szülőkkel. A fentieket, a házirendet, a nyitvatartási és a felügyelet időpontjait az
intézmény bejáratánál ki kell függeszteni.
A fentiek időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza.
Az intézmény nyitva tartása
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon:
730 órától 1600 óráig tart nyitva.
Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon:
800 órától 1600 óráig tart.
A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt ‐ eseti kérelmek
alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által
engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani! Az
intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
A tanítási napok rendje
A tanítási órák rendje
Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend
alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben.
A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama 800‐tól 1335‐ig tart. A
kötelezően választott fakultációs tanórákat 16 óráig be kell fejezni. Indokolt esetben az igazgató
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rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra
reggel 800 órakor kezdődik, nulladik óra nem tartható.
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak.
Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után
nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és a vezető helyettesek tehetnek. A tanítási
órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.
Az óraközi szünetek rendje
Az óraközi szünetek időtartama: 10 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az
óraközi szünetek ideje nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc.
Minden szünet ideje alatt ‐ a tanulók egészsége érdekében ‐ a tantermekben szellőztetni kell. Az
óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók ‐ egészségük érdekében ‐ lehetőség szerint az
udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! Az étkezést 13 és 14 óra között kell
lebonyolítani. A dupla órák az igazgatóhelyettes engedélyével ‐ az óraközi szünet eltolásával ‐
tarthatók, de a pedagógus köteles felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig.
Az intézményi felügyelet rendszabályai
Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti
kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást
tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a
tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok és diákok látják el.
Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti rend
beosztásáért a feladattal megbízott igazgató‐helyettes a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy az
ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a
felügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus feladatait az ügyeleti rend tartalmazza.
Tanulói ügyeleti rendszer segíti az ügyeletes pedagógusok munkáját, melynek szabályai a
házirendben találhatók.
Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás (foglalkozás) előtti és utáni alábbi időszakokra:
 reggel 730 órától 1600 óráig,
A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt az intézmény tanulói
közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők. Az intézményi felügyelet egyéb szabályait az
ügyeleti rend tartalmazza.
Az intézmény munkarendje
A vezetők intézményben való tartózkodása
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért az
intézmény vezetője vagy vezető helyettesei vagy a kijelölt pedagógusok heti beosztás alapján látják el
az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ‐ben rögzített
vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt.
A közalkalmazottak munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos
jogszabályok betartásával ‐ az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri leírásait
az intézményvezető készíti el, és az hagyja jóvá. Minden közalkalmazottnak és tanulónak az
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intézményben be kell tartania az általános munka‐ és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel
kapcsolatos képzést az intézmény megbízott munkatársa tartja.
Az intézményvezető tesz javaslatot ‐ a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével ‐ a
napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának
kiadására.
A pedagógusok munkarendje
A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési‐oktatási
intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő‐oktató
munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő
feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény
zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a pedagógiai vezető
helyettesek állapítják meg, ‐ az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások)
elcserélését az intézményvezető engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 10 perccel
munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell
korábban érkeznie.
A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának
ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése
érdekében a pedagógust hiányzása esetén ‐ lehetőség szerint ‐ szakszerűen kell helyettesíteni.
A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobáiban kell tartani. A
rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt
negyed órával jelezni kell az intézmény vezetőjének. A pedagógusok számára ‐ a kötelező óraszámon
felüli ‐ tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az
intézményvezető adja, a szakmai munkaközösség‐vezetők javaslatainak meghallgatása után. A
megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai
felkészültségét.
A nem pedagógus munkakörűek munkarendje
Az oktató‐nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét az
intézményvezető állapítja meg, ‐ az intézményvezető jóváhagyásával. Az egyes részlegek
alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény
feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kell
munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell a gazdasági vezetőt.
A tanulók munkarendje
A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte
esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos
engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola
elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a házirend határozza meg.
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A házirend szabályait a nevelőtestület ‐ az intézményvezető (igazgató) előterjesztése után ‐ az
érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a pedagógiai
program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára és az intézményben
tartózkodó személyekre nézve kötelező.
Egyéb működéssel kapcsolatos szabályok, rendelkezések
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.
Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a
tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet
hetente vagy kéthetente kell megszervezni.
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek
használói felelősek:
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz‐ és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól
csak az iskola igazgatója adhat, felmentést vagy az iskola igazgatója sem adhat felmentést.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet
esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését az ügyeletes tanár fogadja,
szükség szerint nyilvántartja. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből
elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső
igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat,
rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén
belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.

A tanórán kívüli foglalkozások rendje
Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások
Az iskola ‐ a tanórai foglalkozások mellett ‐ a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a
szülői szervezetek, az iskolaszék, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az
igazgatónál.
A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 15‐ig hirdeti meg, és a tanulók
érdeklődésüknek megfelelően szeptember 30‐ig választhatnak. A foglalkozásokra írásban kell
jelentkezni a tájékoztató füzetben a szülők aláírásával.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A
tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola heti
tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.
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A napközis és a tanulószobai foglalkozások
Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és tanulószobai
ellátását. A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni az iskola hivatalos tájékoztató füzetében.
A napközis foglalkozások rendje: 1135 ‐ 1600
Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően
indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre
meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell
vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló
szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése
biztosítja.
Önképzőkörök
Az iskola művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, képesség‐ és közösségfejlesztő célokkal önképző
köröket szervez. Az önképzőkörök munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók
aktivitására, önfejlesztő tevékenységére.
Az önképzőkörök szakmai irányítását kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek
végzik a intézményvezető engedélyével és a működés feltételeinek intézményi támogatásával.
Sportkörök
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő
tanárok.
Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági (kosárlabda, röplabda, labdarúgás,
dzsúdó) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre.
A könyvtár
Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll a
tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb
információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik.
Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások (korrepetálások)
Célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A pedagógiai
programban meghatározott módon.
Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
Versenyek és bajnokságok
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való
részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
 Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek
részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai
munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést az
intézményvezető irányítja.
Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások
Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyeknek célja ‐ a pedagógiai
program célkitűzéseivel összhangban ‐ hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése és
az osztályok közösségi életének fejlesztése.
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A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási szünetben
szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az igazgatóhelyettesnek.
A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni. Szülői
értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás szervezési kérdéseit és a
költségkímélő megoldásokat. A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani,
amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt.
Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is.
A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi
utazáshoz, ‐ amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos rendezvény ‐
az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a
külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az igazgatónak
írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás
időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, névjegyzékét, a kísérő tanárok
nevét, a várható költségeket.
Kulturális intézmények látogatása
Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlat látogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn
kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási
időben történő látogatásra az igazgató engedélye szükséges.
Egyéb rendezvények
Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök stb.) egyéb rendezvényeket is
szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az
intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben
a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.
Diákklub
Az ifjúsági klub az iskolai diákönkormányzat szervezésében működhet, saját munkaterve és havi
programja alapján. A klub élén diák‐önkormányzati vezetés áll. Tevékenységét az igazgató által
megbízott klubvezető tanár segíti. A diákklub havi programját, valamint a klubhelyiség felügyeleti
rendjét és a felelős diákok nevét előző hó 25‐éig írásban le kell adni az iskola vezetőjének. A diákklub
működéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételek az intézmény költségvetéséből fedezhetők, ‐ a
diákönkormányzat működésével összhangban.
Tanfolyamok
Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának
függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a
tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő.
Felnőttoktatás, amennyiben az intézmény pályázat útján megteremti a feltételeket.
Vallásoktatás
Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit‐ és vallásoktatást szervezhetnek. A hit‐ és
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet
biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit‐ és vallásoktatását az egyház által kijelölt
hitoktató végzi.
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8. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
Az iskolai belső ellenőrzés feladatai:
 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai
programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését;
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát;
 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését;
 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók
munkavégzéséről;
 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és
jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei:
A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni;
 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról
másolatot készíteni;
 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni;
 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban
foglalt előírásoknak megfelelően eljárni;
 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a
saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;
 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás
szerint időben megismételni.
Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei:
Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni;
 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni,
és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
Az ellenőrzött dolgozó köteles:
 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit
teljesíteni;
 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.
A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai:
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Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban,
az iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési
tervben előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni.
Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen
felettesét tájékoztatnia kell.
Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik
érintett fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese)
kéri.
Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:
 a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó
figyelmét;
 a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
Igazgató:
 ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;
 ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és
technikai jellegű munkáját;
 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;
 elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát;
 összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési
tervet;
 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.
Igazgatóhelyettesek, tagintézmény‐vezetők:
 folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő‐oktató és ügyviteli
munkáját,
Ennek során különösen:
 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;
 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;
 a pedagógusok adminisztrációs munkáját;
 a pedagógusok nevelő‐oktató munkájának módszereit és eredményességét;
 a gyermek‐ és ifjúságvédelmi munkát.

Munkaközösség‐vezetők:
Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő‐oktató munkáját,
ennek során különösen:
 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;
 a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).
Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és
jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
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Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve
az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza
meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős.
Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, belső
ellenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az iskola igazgatója számára bizonyosságot
nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.
A pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
melynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső
ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen értékeli, illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, valamint ellenőrzési és irányítási
eljárásainak eredményességét.
Az intézményben folyó pénzügyi belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett minta alapján
elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik.
A pénzügyi belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős
A belső ellenőri tevékenységet az intézményben megbízási jogviszony keretében az intézménytől
független magánszemély vagy egyéni vállalkozó vagy vállalkozás látja el.

9. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje
A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti
alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt)
működését,
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát,
 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
pedagógusok munkavégzéséről,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató
munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:
 igazgató,
 igazgatóhelyettes
 munkaközösség‐vezetők,
Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit
meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő‐oktató munka belső ellenőrzése során:
 a pedagógusok munkafegyelme,
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a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
a nevelő‐oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
a tanár‐diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
 az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
 a tanítási óra felépítése és szervezése,
 a tanítási órán alkalmazott módszerek,
 a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus
egyénisége, magatartása a tanítási órán,
 az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek
teljesítése,
(A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az
iskola vezetősége vagy az igazgatói tanács határozza meg.)
A tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás.

10. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója vagy
fenntartója megállapodást köt a helyi háziorvosi szolgálat vezetőjével és védőnői szakszolgálattal.
A megállapodásnak biztosítania kell a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az
alábbi területeken:
 fogászat: évente 1 alkalommal,
 általános szűrővizsgálat: évente 1 alkalommal,
 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal,
 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,
 a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát havi 2‐3 alkalommal
A szűrővizsgálatok idejére a tanulócsoportok mellé az iskola nevelői felügyeletet biztosít.

11. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói‐ és gyermekbalesetek megelőzésében,
illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások)
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy
baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló‐ és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan
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Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a
rendelkezéseit.
 Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és
viselkedési formákat.
 A nevelők a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint ügyeleti
beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan
figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset‐megelőzési szabályokat a
tanulókkal betartatni.
 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható
magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a
következő esetekben:
 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
 a házirend balesetvédelmi előírásait,
 rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa
stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a
menekülés rendjét,
 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.
 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.
A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán
vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy
esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a
tanulók elsajátították‐e a szükséges ismereteket.
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelők
baleset‐megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk vagy a munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.
Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi
ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti
időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
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A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
 ha szükséges orvost kell hívnia,
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt
venni.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti,
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül
orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának 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 tanuló által nem használható gép, eszköz
 a villamos köszörűgép,
 a barkácsgép faesztergálásra,
 a faipari szalagfűrész, a körfűrész, a kombinált gyalugép,
 a szalagfűrészlap‐hegesztő készülék, valamint
 a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gép, eszköz.
A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható eszköz,
gép
 a villamos fúrógép,
 a barkácsgép a következő tartozékokkal: korong‐ és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész,
polírkorong,
 a törpefeszültséggel működő forrasztópáka,
 a 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű úgynevezett „pillanat”forrasztópáka,
 a villamos háztartási gép,
 a segédmotoros kerékpár, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti
a tanuló),
 a kerti gép, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló).
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján


A nevelési‐oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló‐ és gyermekbaleset megelőzéséért.
A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi‐lelki egészségének fejlesztése
megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka‐
balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával
elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.
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A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén
részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát
védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat
veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.
 A nevelési‐oktatási intézményben bekövetkezett tanuló‐ és gyermekbaleseteket nyilván kell
tartani.
 A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló‐ és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki
kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési
okokat.
 A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló‐ és gyermekbaleseteket az oktatásért
felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus
jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény
miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy‐egy
példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás
befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a
fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a
papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló
esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési‐oktatási intézményében
meg kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az
adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell
indokolni.
 Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési‐oktatási intézmény a
rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e‐mailen, telefaxon vagy személyesen –
azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.
 A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell bevonni.
Súlyos az a tanuló‐ és gyermekbaleset, amely
 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette),
 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,
 a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,
 a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb
részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi
károsodását
okozza.
A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül
megküldi a nevelési‐oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító kormányhivatal
részére. A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a Központ a nevelési‐oktatási
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intézménytől érkezett, nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegyzőkönyvet a naptári félévet
követő hónap utolsó napjáig megküldi az oktatásért felelős minisztérium részére.
Az iskolában lehetővé kell tenni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai
diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló‐ és gyermekbaleset kivizsgálásában.
Minden tanuló‐ és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló
esetek megelőzésére.

12. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola
tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését
veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne
tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására,
köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős
vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
 az iskola igazgatója,
 igazgató helyettes
(Az egyéni sajátosságoknak megfelelően kell meghatározni. Minden tagintézményben legyen
kijelölve intézkedésre jogosult felelős vezető.)
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
 az intézmény fenntartóját,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén a mentőket.
A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett
épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv mellékletében található "Kiürítési
terv" alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más
foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a
tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
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A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában
segíteni kell!
 A kiürítés során a liftet (mozgólépcsőt) nem lehet használni!
 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt‐e esetlegesen valamelyik tanuló az
épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre
történő megérkezéskor meg kell számolnia!
Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével
egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:
 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
 az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.)
fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy az
általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
 az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi,
illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági
intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének
utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati
napokon be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói
utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint
évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a
felelős.
A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező
érvényűek.
A tűzriadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni:
 tanári szoba
 igazgatói iroda
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13. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől számított három
hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben részesíthető.
A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a nevelési‐oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet rendelkezései alapján kell lefolytatni.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető
események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a
sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az
egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője,
valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért.
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az iskola
igazgatója a felelős.
Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az érdekelt
feleknek.
Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít‐e a tanuló ellen
fegyelmi eljárást.
A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola igazgatója a felelős.
A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. A
fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés meghozatalának
előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés kiszabása.
A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve az iskola
szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott kötelezettségét vétkesen
és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás során bizonyítani kell.
A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói
jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése az iskola
területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az iskola
által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt.
A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan
szegje meg.
 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan
kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.
 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe véve –
vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.
A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a pedagógus, aki a
kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a fegyelmi bizottság vagy a
nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.
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14. Az iskolai tankönyvellátás rendje
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója vagy az igazgatóhelyettes a felelős.
Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott
tanévben:
 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.
A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az iskola
igazgatója megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
 a felelős dolgozók feladatait,
 a szükséges határidőket,
 a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét,
 a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.
Az iskola igazgatója minden év április 1‐jéig – az osztályfőnökök, valamint a gyermek‐ és
ifjúságvédelmi felelős közreműködésével – tájékoztatja a szülőket arról, hogy a következő tanévben
kik jogosultak normatív kedvezményre, valamint felméri, hogy hány tanuló jogosult a normatív
kedvezmény igénybevételére.
A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az EMMI által kiadott igénylő lapon jelezhetik.
Ennek benyújtásával együtt az iskola gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelősének be kell mutatniuk a
normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.
Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv
álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.
Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a
támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja
megoldani.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A
tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai munkaközösségek
véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő
tankönyveket.
A nevelőtestület a szakmai munkaközösségek javaslata alapján dönt arról, hogy a tartós tankönyv
vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.
A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék ahol nem működik
iskolaszék az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak (szülőnek) az
iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi
tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek esetében
a kártérítés összegéről a diák‐önkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója
dönt.
A kis példányszámú (nemzetiségi, szakmai, speciális) tankönyvforgalmazás keretében az iskola
részére eljuttatott tankönyveket a tanulók a megjelenéstől számított ötödik tanév után az eredeti ár
huszonöt százalékáért megvásárolhatják.
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15. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése













Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell
nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős
miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus
aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.)
Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola igazgatója,
végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.
Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az
iskola igazgatója, igazgatóhelyettese vagy iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített papír
alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.
Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell végezni a
vírusellenőrzést és vírusirtást.
Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra az
intézmény igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló
2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátott elektronikus irat.)
Az elektronikus iratokat az iskola igazgató számítógépén, elektronikus úton meg kell őrizni.
Az igazgató számítógépen őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell
készíteni.
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik.
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az
intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős.
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16. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása

A Tereskei Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát az iskolai diák‐önkormányzat 2013. év
hó
napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya;
keltezés; a szülői szervezet vezetőjének aláírása.)
A Tereskei Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát az iskolavezetőség 2013.év
napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.
A Tereskei Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát az iskolaszék a 2013. év
napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.

hó

hó

A Tereskei Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatával az iskola fenntartója egyetért, az
abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket vállalja.
(Mellékelve az egyetértésről szóló határozat a többletkötelezettségek felsorolásával.)

A Tereskei Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát a nevelőtestület
2013. év hó
napján tartott ülésén elfogadta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya;
keltezés; a jegyzőkönyv‐vezető és a hitelesítők aláírása.)

Kelt:

PH
.................................................
igazgató
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17. Adatkezelési szabályzat
A Tereskei Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete
Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak.
Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a magasabb
jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai adatgyűjtésnél,
tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de ebben az esetben az
érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős.
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi pontokban
részletezett módon.
Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban szereplő
feladatokkal kapcsolatosan:
Az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
 igazgatóhelyettesek,
 iskolatitkár,
A tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
 igazgatóhelyettes
 iskolatitkár,
 osztályfőnökök,
 napközis nevelők,
 gyermek‐ és ifjúság védelmi felelős,
Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben:
Az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos adatait
továbbíthatja:
 igazgató,
 igazgatóhelyettes,
 iskolatitkár
Az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő
igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak az intézmény igazgatója
továbbíthatja.
A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:
 a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a
közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, iskola‐
egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény,
szervezet, a gyermek‐ és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a
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tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő
részére az intézmény igazgatója;
a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola‐egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a
családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek‐ és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat
intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatóhelyettese;
a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola‐egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a
családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek‐ és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat
intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az iskolatitkár;
a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek‐ és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat intézményei,
a szülő részére az osztályfőnök;
a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek‐ és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére a gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős;
a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős.

Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi anyag
része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összeállított
közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként kialakított gyűjtőben
zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és rendszeres
ellenőrzéséért az igazgató a felelős.
A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek kezeléséért
az intézmény gazdasági vezetője a felelős.
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Munkaköri leírások

18. Szaktanár munkaköri leírás
A munkakör célja:
Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott rendben.
Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában.
Alapvető felelősségek és feladatok:
A pedagógus felelősséggel és önállóan; a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének
fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában a nemzeti köznevelésről

szóló 2011. évi CXC. törvény, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, az iskola SZMSZ‐a, pedagógiai
programja és munkaterve tartalmazzák.
Nevelő‐oktatómunkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek, és a
taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a szaktárgyában rendelkezésre
álló programokat és tan¬könyveket, s ezek közül az iskola pedagógiai koncepciója alapján, a tanulók
adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet.
 Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a
képességek fejlesztését célzó időtervet/tanmenetet készít.
 Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen
és pontosan megtartja.
 Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális
szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja.
 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, eközben gondot fordít arra, hogy
az írásbeli és szóbeli számonkérés, egyensúlyban legyen.
 Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 2 héten belül kijavítja
és kijavíttatja. A dolgozatírás időpontját a tanulókkal előre közli, ennek segítségével,
tanártársaival együtt biztosítja, hogy ugyanabban az osztályban egy napon kettőnél több
témazáró dolgozatot ne írjanak.
 A félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy
héttel a jegyek lezárása előtt megíratja.
 A kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük
együtt értékeli.
 Az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó gyerekek
számára fejlesztő foglalkozásokat szervezhet.
 A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat, az iskola
lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához (helyi szakkör,
tanulmányi versenyre való felkészítés, köz¬ponti tehetséggondozó szakkör).
 Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemlélte¬tő eszközöket.
Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag meg¬felelő tárolásáról, megőrzéséről, a
szertár rendjéről és öntevékenyen részt vállal a szemléltető eszköz‐állomány fejlesztésében.
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Az iskola pedagógiai programjában meghatározott ‐ szaktárgyával kapcsolatos ‐ szabadidős
programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal.
Előzetes megállapodás szerint a kötelező óraszámába beszámíthatók a következő feladatok:
(pl.) szakköri foglalkozások, énekkar; sportkör, tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozás;
dolgozók általános iskolája ifjúsági tagozatán és felnőttoktatásban való tanítás, napközis
foglalkozás, nem főfoglalkozású könyvtárosi tevékenység.
Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékokkal díjazott feladatokat
(osztályfőnök; szakmai munkaközösség vezetője, diákönkormányzat vezetője) és felelősi
tevékenységeket (pl. pályaválasztási felelős, ifjúsággondozó, tankönyvfelelős, szabadidő
szervező stb.).
A SZMSZ‐ben meghatározott módon történő megbízással az éves munkatervben rögzített
időpontban óraközi ügyeletet vállal; beosztható a napközis étkeztetés felügyeletére, szükség
szerint ‐ az iskolavezetés utasítására ‐ helyettesítést végez.
Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát: pontosan vezeti az
osztálynaplót; a tanulók érdemjegyeit beírja, vagy be¬íratja az ellenőrző könyvükbe; megírja
a javító‐ és az osztályozó‐vizsga jegyzőkönyveit.
A pedagógus részt vesz az iskola szülői értekezletein, a havonkénti fogadóórákon.
Hetente egyéni fogadóórát is tart. A szülőkkel való találkozási alkalmak¬kor tájékoztat a
tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek
fejlődésében felmerülő problémákat.
A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a testületi értekezleteken,
megbeszéléseken; joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni.
Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen.
A szaktanár kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgya
körébe tartozó új tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések
körében való tájékozódás.
Meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyában használatos írószer és egyéb taneszköz‐
szükségletet, tapasztalatai alapján javaslatot tesz a rászoruló tanulók tanszer‐segélyben való
részesítésére.
Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a
foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit
és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés
szakszerűségéhez.
Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol meg¬osztja kollégáival
önképzésben szerzett ismereteit; egyezteti velük a szak¬tárgyi értékelés helyi elveit. Részt
vesz a helyi tantervek kidolgozásában; a munkaközösség vezető felkérésére továbbképzési
célú előadást tart.
Szaktárgya tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók személyiségének
a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén való fejlesztése; a
pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete. Figyelemmel
kíséri a tanulók egyéni fejlődését; ennek előmozdítása érdekében együttműködik az
osztályfőnökökkel és a vele egy osztályban tanító kollégákkal.
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A teljesítményértékelés módszere:




az iskolavezetés óralátogatásai;
a tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok eredményei; vizsga‐és
versenyeredményei;
évenként írásbeli vagy szóbeli beszámoló a munkaközösség vezető, illet¬ve az iskolavezetés
által megadott szempontok alapján.

19. Osztályfőnök munkaköri leírása
A munkakör célja:
Egy osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; a nevelési tényezők
összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében. Az
osztály közösségi életének szervezése.
Legfontosabb felelősségek és feladatok:
 Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg egy évre. Munkáját a NAT, a kerettanterv, az iskola
pedagógiai programja és az éves munkaterv alapján végzi. Az osztályfőnök felelős vezetője a
rábízott tanulócsoportnak. Fel¬adata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú
megismerése, differenciált fejlesztése; közösségi tevékenységük irányítása; önállóságuk,
ön¬tevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése.
 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv és az
osztályfőnöki órák tématerve, amelynek formai, szerkezeti követelményeit az osztályfőnöki
munkaközösség határozza meg.
 Személyiség‐ és közösségfejlesztő munkája, az iskola pedagógiai programjában preferált
alapértékek osztályban való elfogadtatása érdekében:
 Törekszik tanulói személyiségének; család és szociális körülményeinek alapos
megismerésére; a szülők iskolával szembeni elvárásainak; a gyerekekkel kapcsolatos
ambícióinak megismerésére.
 Feltérképezi az osztály szociometriái jellemzőit; az osztályon belül uralkodó értékrendet.
 Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel.
 Látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli foglalkozásait; tapasztalatait,
észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli.
 Szükség esetén ‐ az igazgató hozzájárulásával ‐ az osztályban tanító tanárokat és az érintett
más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze.
 Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a
nevelőtestületi értekezleten ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi
szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az osztályban tanító pedagógusokkal megvitatja
az addig tapasztaltakat és a következő időszak teendőit.
 Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a
tanulásban. Szervezi, és havonta értékeli az osztályában a tanulmányi versenyt; havonta az
osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartásit és szorgalmát.
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Segíti a tanulásban lemaradóknak, decemberben és májusban intenzív fejlesztő foglalkozást
szervez a bukásra állók számára.
Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.
Tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy az osztály
közösségi tevékenysége során, alkalmat teremtsen minden tanulónak a demokratikus
közéleti szereplésre való felkészülésre.
A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket használja fel az
osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására. Az osztályfőnöki órák
témáit a munkaközösség által meghatározott formában; tanmenetben rögzíti.
Az osztályfőnöki órákon folyó irányított beszélgetések szolgálják az iskola pedagógiai
programját; de mindenképpen tartalmazzák a humanista alapértékek elfogadtatására való
törekvést. Minden iskolai programban helye van a rendre, tisztaságra; udvarias, kulturált
viselkedésre; fegyelmezett munkára és tanulásra; a munka és a dolgozó ember tiszteletére;
az önművelés igényére; testi‐lelki egészség megőrzésére; környezetvédelem¬re;
demokratizmusra; önismeretre; harmonikus, társas kapcsolatokra való nevelésnek.
Az egyes alapkérdésekkel való foglalkozás mértékét, a ráfordított időt és az osztályfőnöki
tematikába kerülő egyéb kérdéseket az iskola pedagógiai programja; a tanulók fejlettségi
szintje és érdeklődése alapján választja ki. A tanmenetben tervezett témák feldolgozására
alaposan
felkészül,
ugyan¬akkor
a
tanulók
érdeklődésének,
aktivitásának
figyelembevételével rugalmasan kezeli azokat: egyesekre a tervezettnél több vagy kevesebb
időt fordíthat.
A nevelő munkája tervezésében az osztályfőnöki tanmenetet foglalkozási tervvel egészíti ki.
Ebben megtervezi a gyerekek személyiségfejlesztése érdekében elvégzendő felméréseket,
vizsgálatokat, a tanulókkal való egyéni bánásmód eljárásait, s az osztállyal való egyeztetés
után a tanévre tervezett közös tevékenységeket (munka, kirándulások, egyéb rendezvények).
Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire; ünnepségei¬re; szervezi osztálya
szabadidős foglalkozásait oly módon, hogy így meg¬ismertesse tanítványaival a kulturált
szórakozás és művelődés változatos formáit; kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas
kialakításának igényét.
Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját; felkelti a tanulókban az iskolai közéleti
tevékenység iránti érdeklődést; az osztály életének demokratikus szervezésével kifejleszti
bennük az ehhez szükséges képességeket.
A gyerekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és szabadidős
foglalkozásokat is) értékeli; bennük is kialakítja a reális önértékelés igényét.
Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás meg‐ismertetésére. A
gyerekek életkorának megfelelően szakmai ismertetések¬kel, önismereti gyakorlatokkal
készíti fel tanulóit a pályaválasztásra.
Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztály¬terem rendjének,
tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését.
Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására; együttműködik a
szülőkkel.
Évente legalább 2 alkalommal szülői értekezletet; havonta fogadóórát tart.
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Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét; megbeszéli velük a
gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére
vonatkozóan.
Gondoskodik osztályában a szülői munkaközösség/szülők tanácsa munkáját és képviselik az
osztály érdekeit a nevelőtestület és az iskolaszék előtt. Kapcsolatot tart a szülői egyesület és
az iskolaszék képviselőivel.
Megszervezi az arra vállalkozó és alkalmas szülők részvételét a tanulás segítésében, a
pályaválasztási, iskolai szabadidős programok, kirándulások, táborozások szervezésében, az
esetleges iskolai alapítvány támogatásában
Osztályfőnöki megbízatása első évében ‐ legkésőbb a tanév végéig ‐ a tanulókat otthonukban
meglátogatja, majd szükség szerint végez családlátogatásokat ‐ szülők előzetes értesítésével
és beleegyezésével.
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanul¬mányi
előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és elmarasztalás
formáit.
Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló szabályszerű,
naprakész vezetéséért.
A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel; gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segítség
nyújtásáról.
A gyerekekkel minden érdemjegyet beírat az ellenőrzőbe; rendszeresen ellenőrzi, hogy
aláíratták‐e az ellenőrzőbe került jegyeket és bejegyzéseket.
Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait; adatokat szolgáltat osztályáról az iskolai
statisztika elkészítéséhez.
Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket; továbbtanulási
lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a szakirodalom
tanulmányozását, bemutató foglalkozást, különböző témájú felmérések kidolgozását és
elemzését vállalja.
Az osztályába járó tanulók körében egyéni fejlesztéseket végez.
Részt vesz az iskola integrációs programjának megvalósításában.
Kiegészítő információk:
Munkakörülmények:
Az osztályfőnököt megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa szaktárgyait.
A teljesítményértékelés módszere:
Az osztályfőnök erkölcsi és jogi felelősséget vállal a rábízott tanulók személyi biztonságáért;
kulturált viselkedéséért; személyiségük fejlesztésé¬ért.
Munkájáról félévenként írásban beszámol az iskolavezetőség által kiadott szempontok
alapján.
A Munka Törvénykönyve, a Kjt. és végrehajtási rendelete szerint anyagi felelősséggel tartozik
az iskola felszerelési tárgyainak épségéért, a rábízott tárgyak szabályos kezeléséér
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20. Tanító munkaköri leírása
A munkakör célja:
Az iskoláztatás kezdő szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk és
feladattartásuk kialakítása, alapkészségek fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások,
követelmények megismertetése; gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók ‐ életkornak megfelelő ‐
fejlesztő foglalkoztatása a NAT, a kerettanterv követelményeinek és az iskola pedagógiai
programjának szellemében.
Alapvető felelősségek és feladatok:
 A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért,
 jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmazza,


















de kötelezőek rá nézve is a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai, az intézmény
pedagógiai programja és belső szabályzatai.
Osztálytanítóként osztályában minden tantárgyat ő tanít.
Törvényadta jogánál fogva a tanításhoz maga választhatja meg a felhasználni kívánt
taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie arra, hogy
munkájával a tantestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgálja. Ennek érdekében
konzultál a szakmai munkaközösség vezetőjével is.
A felelős taneszköz és módszerválasztás feltétele, hogy a tanító megismerje a rendelkezésre
álló tanítási programokat és eszközöket; folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új
szakmai törekvésekről.
Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló
idő optimális kihasználásár.
Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez;
egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén időben szakértői
bizottsági vizsgálatot kezdeményez annak érdekében, hogy minden tanuló képességeinek
megfelelő intézményben folytathassa tanulmányait. Gondot fordít a tehetséges tanulók
megfelelő foglalkoztatására is, amit a tanórai differenciáláson kívül szakkörökbe való javaslat,
tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet.
Gondoskodik arról, hogy minden tanuló ‐ ha különböző ütemben is ‐ megszerezze a NAT és a
kerettanterv követelményeiben meghatározott alapkészségeket; a képességeinek megfelelő
ismereteket.
A gyerekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással; sokoldalú szemléltetéssel
szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes
tárolásáról, épségének megőrzéséről.
Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyerekek tanulmányi munkáját úgy, hogy az értékelés az
életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen. Az értékelésben törekszik az
írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására. A kötelező írásbeli feladatokat
ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. Az írásgyakorlatot és a matematikai
feladatokat a következő órára kijavítja.
Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek fejlesztését.
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A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás‐tanulás folyamatában tervszerűen végzi.
Feladata a gyerekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók folyamatos tudatos
megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, családlátogatások és
különböző vizsgálatok segítségével érhet el.
Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti velük az
iskola házirendjét.
Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben; türelmes, elfogadó környezetben
fejlődjenek.
A tanítónak meghatározó szerepe van a gyerekek tanuláshoz való viszonyának kialakításában;
feladata a tanulás megszerettetése; a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások
felfedeztetése; a gyerekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése.
Felelős azért, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges
körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak; megfelelő időt töltsenek szabad
levegőn való mozgással is.
Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez (a tanulók életkorának, igényeinek
megfelelően, legalább havi l alkalommal).
A tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozáson különös gondot fordít a tanulók
együttműködési készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. A közös
iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés
szabályait.
Tiszteli a gyermek emberi méltóságát; a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól is.
Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek
segítéséről; ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez (segélyezés, étkezési
és tanszerellátás, gyámügyi intézkedés). Együttműködik az iskolában dolgozó
ifjúsággondozóval, ill. annak hiányában a fenntartó illetékes gyámügyi előadójával.
Munkakörében ellátja az osztály tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát: vezeti
az osztálynaplót, a tanulók törzslapját; az osztályára vonatkozóan adatokat szolgáltat a
statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, ellenőrző könyvét.
Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden ‐ az osztályt, illetve az egyes gyerekeket
érintő ‐ kérdésről haladéktalanul tájékoztatja. A tanulók előmeneteléről szóló minősítéseket,
érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi az ellenőrző, ül. tájékoztató füzetbe. A munkatervben
meghatározott időközönként szülői értekezletet, fogadóórát tart. Tájékoztatja a szülőket az
iskolában használatos taneszközökről, meghatározza a szükséges füzetek és írószerek körét.
Szervező munkát végez a szülői munkaközösségek megalakításában, majd velük
együttműködve kapcsolja össze az iskola és a helyi társadalom igényeit. Az arra alkalmas és
vállalkozó szülőket bevonja a tanulmányi munka és a szabadidős foglalkozások, kirándulások,
táborozások meg¬szervezésébe.
A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai értékelési
rendszerről.
Mint osztályvezető, kapcsolatot tart az iskolaszék képviselőjével.
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A tanító, mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek
meghozatalában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendez¬vényeken való
részvétel.
Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztálya megfelelő felkészítésével ‐ a gyerekek
életkorától függően műsorok betanításával ‐ járul hozzá.
Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi teendők
ellátása.
Naponta 15 perccel az első tanítási óra megkezdése előtt köteles munka¬helyén megjelenni.
Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a munkáltatóját, és a tanítási
anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez.
Kapcsolatot tart az óvodával és a felső tagozaton tanító nevelőkkel.
Szakmai munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, az iskola által
biztosított továbbképzési lehetőségeket kihasználja (könyvtárhasználat, tanfolyamok).
Újonnan szerzett ismereteiről beszámol munkaközösségében.
Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola pedagógiai programjának
kialakításában. (Kész pedagógiai programmal rendelkező iskolába érkezve azonosulni tud
annak alapkoncepciójával.) Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi és
ezek szolgálatában szervezi.
A teljesítményértékelés módja:
Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott gyerekek tanulmányi fejlődéséért,
amit iskolai belső és külső értékelések minősítenek.
Munkájáról az iskolavezetés által adott szempontok alapján évente (félévente) írásos
beszámolót készít. Az iskolavezetés előre meghatározott rendben látogatja tanítási óráit.
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21. Délutáni foglalkozásokat vezető nevelő munkaköri leírása (napközi)
A munkakör célja:
A napközis csoportba tartozó tanulók tanórák után iskolában töltött idejének célszerű, hasznos,
intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való kitöltése.
Alapvető felelősségek, feladatok:
‐ Nevelőmunkáját foglalkozási tervben rögzített módon tudatosan tervezi, nagy gondot fordít a
tanulók változatos foglalkoztatására.
‐ Csoportja számára heti tervet készít.
‐ Legfontosabb feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása; az önálló tanulás feltételeinek
megteremtése, módszereinek megtanítása és a szükség szerinti segítségnyújtás. Gondoskodik arról,
hogy a gyerekek a heti rendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak,
írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden esetben; minőségileg
lehetőség szerint ellenőrzi. A memoritereiket lehetőség szerint kikérdezi.
A rászorulókat a megadott időkeretek között korrepetálja; vagy segítésüket tanulócsoportok
szervezésével biztosítja.
‐ Együttműködik a csoportját tanító nevelőkkel.
‐ A napközis munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való kitöltése:
‐ Az adott időkeretek szabta lehetőségek szerint csoportja számár legalább heti l alkalommal kultúr‐,
sport‐, játék‐, és munkafoglalkozásokat szervez.
‐ Gondos tervezéssel biztosítja, hogy ezek színvonalasak legyenek.
‐ Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kulturált étkeztetés
feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a tanulók fegyelmezett veselkedéséről.
‐ Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulóknak a szabad levegőn való mozgást,
kikapcsolódást, eközben személyesen felügyel rájuk. Ez idő alatt indirekten irányítja tevékenységüket,
a gyerekek tanácstalansága esetén célravezető pedagógiai lépést tesz.
‐ Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével ‐ munkaideje alatt ‐ biztosítja az ebédlő,
a csoportfoglalkozásokra használt tanterem és az iskolaudvar rendjét és biztonságát.
‐ Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka‐ és szemléltető eszközök gondos
tárolásáról és állaguk megőrzéséről.
‐ Aktívan részt vesz az alsós munkaközösség munkájában; állandó önképzéssel fejleszti tudását. A
továbbképzéseken, tanfolyamokon megismert szakmai újdonságokról a munkaközösségben
beszámol.
‐ Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni annak értekezletein, megbeszélésein, s minden
iskolai rendezvényen.
‐ Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői és osztályozó értekezletein, fogadóórákon;
együttműködik az osztályfőnökkel.
‐ A gyerekek munkájának ösztönrésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki a heti értékelések
eredményéről, rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a szülőket.
‐ A tanulókat a napközis foglalkozás után kikíséri az iskolabuszhoz és felügyel a busz indulásáig.
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Kiegészítő információk
Munkakörülmények:
‐ Munkaideje délutánra esik; a tanórák befejezésétől 16.00‐ig, a buszok indulásáig felelős a gyerekek
foglalkoztatásáért, a foglalkozások szüneteiben is.
A teljesítményértékelés módszere:
‐ Félévente az iskolavezetéstől kapott szempontok alapján írásban beszámol a gyerekek tanulmányi
eredményének, magatartásának alakulásáról; a szabadidős tevékenységek sikerességéről.

22. Szakmai munkaközösség‐vezető munkaköri leírása
A munkakör célja:
Az intézményben folyó nevelő‐ oktatómunka szakmai színvonalának javítása. Az iskolavezetés
segítése az egyes szakterületek munkájának tervezésében,
szervezésében, ellenőrzésében és értékelésében. Az iskolai belső továbbképzések szervezése.
Alapvető felelősségek, feladatok:
 A szakmai munkaközösség‐vezetők irányítják a munkaközösség tevékenységét, felelősek azok
szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatás szín¬vonaláért.
 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.
 Ismerik a közoktatás fejlesztési programját, a Közoktatási törvényt, az alapfokú nevelés ‐
oktatásra vonatkozó jogszabályokat.
 Szakterületüknek megfelelően részt vesznek az iskola pedagógiai programjának, ‐ a
munkaközösséggel együtt ‐ a helyi tantervnek a kidolgozásában.
 Minden év június 25.‐ig értékelik a munkaközösség egész évi munkáját, elkészítik a következő
tanév munkatervét, ami alapul szolgál az iskolai munkaterv elkészítéséhez.
 Alkotó módon közreműködnek az iskolai működési szabályzat létrehozásában,
módosításában.
 Javaslatot tesznek a szakterületükhöz tartozó tantárgyakat illetően a tantárgyfelosztásra,
véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anya¬gát.
 Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tartanak, bemutató foglalkozásokat szerveznek.
 Tantárgycsoportjukban pályázatokat, tanulmányi versenyeket szerveznek.
 Törekszenek az egységes követelményrendszer kialakítására, ennek alapján felmérik és
értékelik a tanulók tudás‐ és képességszintjét.
 Az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végezhetnek.
 Javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására.
 Önképzésük példamutató, segítik munkaközösségük tagjainak a tovább¬képzést is, ebben
igénylik a szaktanácsadók segítségét.
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Részt vesznek szakmai pályázatokon, ösztönzik és segítik ebben kollégáikat is.
Fokozott figyelemmel segítik a munkaközösségükben dolgozó pályakezdő nevelők munkáját.
Elbírálják, és jóváhagyásra javasolják a munkaközösség tagjainak téma tervezeteit,
foglalkozási terveit, ellenőrzik a követelmények megvalósítását.
Ellenőrzik és értékelik a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét,
intézkedéseket kezdeményeznek az igazgatónál, javaslatot tesznek a jutalmazásra és
kitüntetésre.
Rendszeresen ‐ legalább félévenként egy alkalommal ‐ órát látogatnak a munkaközösség
tagjainál, tapasztalataikat megbeszélik.
Rendszeresen ellenőrzik a dolgozatok, a házi füzetek, a témazáró fel¬adatlapok vezetését és
a javításra vonatkozó intézményi megállapodások betartását.
Irányítják az iskolai munkatervben rögzített eredményméréseket, összegzik és elemzik a
tapasztalatokat, levonják a szükséges következtetéseket, javaslatokat tesznek a hiányosságok
felszámolására.
Látogatják a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat is. Tapasztalataikról írásbeli
feljegyzést készítenek, erről tájékoztatják az igazgatót.
Negyedévenként ellenőrzik a munkaközösséghez kapcsolódó tantárgyak osztályzatait.
Figyelemmel kísérik a felügyeletük alá tartozó szaktárgyak technikai felszereltségét,
javaslatot tesznek a fejlesztésre.
Április végén tájékoztatják az igazgatót a tantárgyi követelmények teljesítéséről.
Tapasztalataik alapján felelősséggel nyújtanak információkat a döntések előkészítésében az
igazgatónak.
Képviselik a munkaközösség tagjainak az érdekeit az iskolavezetés és a szaktanácsadók előtt,
az intézményi döntésekről tájékoztatják a munkaközösség tagjait.

23. Az osztályfőnöki munkaközösség‐vezető a fenti feladatokon túl
Negyedévenként ellenőrzi a magatartási és a szorgalmi osztályzatokat, a tanév elején október l‐ig
pedig az osztálynaplók megújítását, a személyi adatok kitöltését, tanév végén a naplók lezárását.
Figyelemmel kíséri a kialakított jutalmazási és büntetési rendszer érvényesülését.
Különös figyelemmel értékeli az osztályfőnökök által szervezett tanórán kívüli programokat, a
demokratikus iskolai közéletre nevelés helyzetét az osztályokban.
Szoros kapcsolatot tart fenn a diákönkormányzat vezetőjével.
Kiegészítő információk:
Munkakörülmények:
Munkájához az iskolavezetés a fenntartó jóváhagyásával heti egy óra kedvezményt biztosíthat, vagy
pótlékot folyósít; s az órarendet úgy alakít¬ja, hogy a munkaközösség tagjainál óralátogatást
végezhessen.
A teljesítményértékelés módszere:
Évente összefoglaló elemzést készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára, az
igazgató igénye szerint adatokat szolgáltat a munkaterület helyzetéről.
A szaktárgy felmérési és vizsgaeredményei, ezek fejlődési tendenciái.
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24. Igazgató munkaköri leírása
A közoktatási intézmények vezetőinek feladatait általában nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény tartalmazza, de kötelezőek rá nézve is a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai, az
intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai.
A munkakör célja
Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, a helyi
oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai munka, az ésszerű és takarékos
gazdálkodás biztosítása.
Alapvető felelősségek, feladatok
Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelősségű vezetője. Felelősséggel tartozik a fenntartónak,
diákoknak és nevelőtestületnek a köznevelésről szóló törvényben, rendeletekben és iskolai
szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásával, valamint az iskolavezetés más felelős
tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletével
Alapvető feladata a pedagógiai irányítás, de munkakörében foglalkoznia kell személyzeti ‐
munkáltatói, gazdálkodási és hivatali ‐ adminisztratív feladatokkal is.
A pedagógiai irányítás feladatait a törvény a következőkben határozza meg:
A köznevelési intézmény vezetője a köznevelési törvény 69. § alapján
 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló
költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben
foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott
eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
 önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a
munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,
 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,
kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
 képviseli az intézményt.
A nevelési‐oktatási intézmény vezetője felel
 a pedagógiai munkáért,
 a nevelőtestület vezetéséért,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
 önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló költségvetés
alapján a nevelési‐oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosításáért,
 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
 a gyermek‐ és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
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az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek‐képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal,
szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,
 a tanuló‐ és gyermekbaleset megelőzéséért,
 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai
ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája
színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.
A nevelési‐oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői
megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés
alapján értékeli. Az országos pedagógiai‐szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának
ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
A nevelési‐oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az 5. mellékletben
foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.
Az igazgató a központi tantervi előírásoknak és a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a
nevelőtestülettel együtt kialakítja az iskola pedagógiai programját, gondoskodik annak
megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről, a
vizsgálati eredményeknek megfelelően szükség szerint módosítja a programot ‐ a törvényes
egyeztetési kötelezettségek betartásával.
Felelősségi körében gondoskodik a nevelő‐oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeiről, a
demokratikus iskolai légkör kialakításáról.
Elkészíti az éves munkatervre és a tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, s azt a
nevelőtestülettel elfogadtatja.
Az igazgató dolga és felelőssége az SZMSZ‐tervezet előkészítése, vitára bocsátása, elfogadtatása.
A munkaközösség‐vezetők javaslatai alapján jóváhagyja a nevelők tervező munkáját, a tanmeneteket,
osztályfőnöki és napközis foglalkozási terveket, szakköri munkaterveket.
A nevelőtestület véleményezési jogkörének és az SZMSZ, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat
előírásainak megfelelően megbízza a munkáját segítő vezetőket és felelősöket, és elkészíti a
tantárgyfelosztást (ami tartalmazza az osztályfőnökök, napközis csoportvezetők beosztását is).
Előterjeszti a Házirend tervezetét, gondoskodik annak az erre jogosult fórumokon (nevelőtestület,
iskolaszék, diákönkormányzat) megvitatásáról és egyetértéssel való elfogadásáról
Szorgalmazza a nevelési szempontból fokozott törődést igénylő (hátrányos helyzetű, veszélyeztetett
és a tehetséges) tanulók megfelelő foglalkoztatását szolgáló eljárásokat.
Irányítja és figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlődését, elősegíti szabadidejük kulturált
eltöltését.
Biztosítja az iskola tanulói és felnőtt közösségeinek demokratikus jogait.
Gondoskodik a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a tantestületi döntések
megfelelő előkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi
nevelő megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak,
szellemének érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását.
Támogatja a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését" elősegíti az újító és korszerű
törekvések kibontakozását.
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Vezetőtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenőrzi a felelősök munkáját.
A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelők egyetértésével
végzett, tőlük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenőrzi a
nevelő‐oktató munka színvonalának és eredményességének alakulását.
A pedagógiai program egyes elemeinek „beválását” tervszerű és rendszeres belső és külső
vizsgálatokkal is kontrollálja. Ezen elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetők és felelősök
beszámolói alapján félévkor és a tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott
alkalmakkor (pl. egy vizsgálat utáni testületi értekezleten) külön is értékeli a tantestület munkáját, az
értékelést velük elfogadtatja.
A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az iskola belső szabályzataiban rögzített
egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben
részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti.
Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen
megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról.
Elkészíti az intézmény integrációs stratégiáját, gondoskodik az Integrációs Pedagógiai Rendszer
alkalmazásáról.
Személyzeti munkáltatói feladatokat ellátja a köznevelési törvényben előírtak szerint.
A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési‐oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Az igazgató, mint munkáltató
Külön jogszabályban előírt feltételek szerint gyakorolja az iskola dolgozói felett a munkáltatói
jogköröket:
 elkészíti, az iskola vezetőségévei és a pedagógusokkal egyezteti a nevelők és a különböző
felelősök munkaköri leírását, s ha szükséges, módosítja azokat.
 ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások
 (adminisztráció) vezetését.
Az igazgató bízza meg a következő vezetőket, felelősöket:
 igazgatóhelyettes tagintézmény‐vezető
 gazdasági vezető v. élelmezésvezető munkaközösség‐vezetők
 a pedagógiai tanács vezetője
(a pedagógusmunka mellett ellátandó feladatokra) könyvtáros, ifjúsággondozó, pályaválasztási
felelős
 fegyelmi bizottság vezetője és tagjai szakkörvezetők, VK tanárelnök
 vezető ügyeletes, tankönyvfelelős
 baleset‐ és tűzvédelmi felelős
Az igazgató felelősségi körébe tartozik egy olyan tantestületi légkör kialakítása, amelyben minden
pedagógus ‐ a kötelező érvényű törvények és belső szabályzatok betartásával ‐ a pedagógiai program
szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik az iskola dolgozóinak
alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és elismerésére, a nevelőtestületben az egymást
segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, ezáltal a tanulók személyiségének épülését szolgáló
pedagógus‐diák viszony kialakítására.
Hivatali vezetőként az igazgató
 szervezi az iskola ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint;
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folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekről
naprakészen tájékozott, és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek tantestületben
való megismertetéséről és végrehajtásáról
a hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá érkezett tanulókat érintő kérésekre.

Közvetlen munkakapcsolatok
Az igazgató vezetési feladatait az igazgatóhelyettessel és önálló gazdálkodás esetén a gazdálkodási
csoportvezetővel együtt gyakorolja. A munka ¬és felelősség megosztásról munkaköri leírásban
rendelkeznek. Helyetteseivel közösen elkészített rend szerint tartózkodik az iskolában. Együttesen
felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges
eseményről, ügyről egymást kölcsönösen tájékoztassák
Az igazgató szoros kapcsolatot tart továbbá
 az iskolán belül:
 a diákönkormányzattal,
 a szakmai munkaközösségekkel,
 a munkáltató érdekvédelmi szervezetekkel,
 az iskolán kívül:
 a fenntartó illetékes vezetőjével vagy bizottságával,
 az iskolaszékkel,
 a szülői munkaközösséggel,
 a szülőkkel:
‐ szülői értekezletek,
‐ egyéni fogadóórák formájában,
 az iskola érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával,
 a tagintézmény vezetőjével és nevelőivel,
 az iskola körzetében működő óvodával, (óvodákkal)
 a pedagógiai szakmai szolgáltatást, ellenőrzést ellátó Intézetekkel
(a nevelők továbbképzése, mérések, vizsgálatok, elemzések megszervezése érdekében),
 a középfokú tanintézetekkel (a tanulók beiskolázásának, továbbtanulásának érdekében),
 az iskolát támogató helyi társadalmi szervezetekkel, valamint az iskolaorvossal.
Hatáskör
Az igazgató döntési hatáskörébe tartozik a felnőtt dolgozókra vonatkozóan:
 a pedagógusok munkabeosztása, tantárgyfelosztás,
 a nevelők egyéni órarend‐összeállítási kérelme,
 a felvételi bizottság tagjainak megbízása,
 a fegyelmi bizottság tagjainak megbízása,
 fegyelmi eljárás indítása,
 rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása,
A tanulókra vonatkozóan:
 az iskolába felvett tanulók osztályokba való beosztása, napközi ott honban, iskolaotthonba,
tanulószobába történő felvétele;
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a tanulók iskolai szervezett étkeztetésben való részvétele;
a tanulók felmentése a kötelező iskolai foglalkozások látogatása alól, vagy mentesítése egyes
tantárgyak tanulása alól (ha a tanuló egyéni adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi);
 a tanulmányi idő megrövidítése, egyes tantárgyak több évfolyamra megállapított tantervi
követelményeinek egy tanévben való teljesítése;
 a tankötelezettség kezdete, időtartamának meghosszabbítása, felmentéssel kapcsolatos
ügyek (az óvoda, illetve a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján);
 nem az iskola körzetében lakó tanulók felvétele;
 ingyenes szolgáltatások, a szociális helyzet alapján adható kedvezmények.
Az igazgató az intézmény képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik.
Más vezetőkre, illetve kollégákra átruházott hatáskörök
(Megjegyzés: a hatáskörök megosztását a vezetői munkamegosztás tartalmazza, az alábbiakban csak
ezek illusztrálására közlünk néhányat)
 a gazdasági főelőadóra a technikai dolgozók feletti munkáltatói jogokból a munkabeosztás, a
munkaköri leírások elkészítése, munkájuk ellenőrzése, értékelése; jutalmazása, számukra
rendkívüli feladatok kijelölése.
 az igazgatóhelyettesre az iskolai dolgozók személyi nyilvántartásának vezetése.
 a nevelési igazgatóhelyettesre az alsó tagozatban, illetve napköziben dolgozó pedagógusok
munkájának segítése, ellenőrzése, és értékelése, a munkaközösségeik támogatása.
A teljesítményértékelés módszere:
Évente írásos beszámoló a pedagógiai program végrehajtásáról a fenntartónak. A beszámoló
tartalmazza a tanévben végzett vizsgálatok, a megtartott vizsgák eredményeit, a tanulmányi
versenyek, a beiskolázás és a tanévvesztések adatait, a költségvetési keretek felhasználásáról szóló
jelentést
Esetenként tematikus beszámoló a fenntartó és a szülői közösségek kérésére.
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25. Igazgatóhelyettes munkaköri leírása
Az igazgatóhelyettes az igazgató akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és teljes jogkörrel
helyettesíti.
Ezen túlmenően, munkaköri kötelezettségei közé tartoznak az alábbi pedagógiai, munkaügyi,
gazdasági és egyéb jellegű feladatok:
 szervezi és ellenőrzi az iskolai, napközi‐otthon, óvoda gazdálkodási és ügyviteli munkáját,
ezen belül:
 felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért, a végrehajtás ellenőrzéséért, a
leltárak rendbetartásáért, a különböző nyilvántartások vezetéséért.
 elkészíti az iskola órarendjét, vezeti a helyettesítési naplót.
 feladatai közé tartozik a munkavédelmi teendők ellátása, szervezése az esetleges
jegyzőkönyvek vezetése, felvétele és továbbítása.
 bizonyítványmásolatok, ideiglenes bizonyítványok és iskolalátogatási bizonyítványok kiadása.
 az irattár és egyéb dokumentumok megőrzése, a selejtezés végrehajtása.
 a pedagógusok és ügyviteli dolgozók adminisztrációs munkájának ellenőrzése. /naplók,
anyakönyvek, bizonyítványok stb./
 a tantestületi értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása.
 felelős a vizsgák /osztályozó, javító/ zökkenőmentes lebonyolításáért.
 gondoskodik az iskola gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység szervezéséről, a munka
adminisztrálásáról.
A pedagógiai munka, a tartalmi feladatok megvalósítása érdekében látogatja a tanítási órákat, és az
órán kívüli foglalkozásokat, ezekről feljegyzéseket vezet. Ebben a tevékenységében elsősorban az
alsó‐tagozat, és a napközi‐otthonos foglalkozásokra koncentráljon. Havonként legalább hat órában
látogasson!
A fentieken túl a szükségleteinek megfelelően egyéb tevékenységekben is segíti az iskola igazgatóját.
 a vezetési intézkedések összehangolására annak érdekében az iskolai élet minden lényeges
ügyéről, eseményéről az intézmény vezetőjét tájékoztatja.
 részt vesz a szakmai és a szülői munkaközösségek foglalkozásain, tájékozódik a programban
szereplő feladatok teljesítéséről – egyéni beszélgetések útján is.
 felelős a helyettesítések megszervezéséért.
 ellenőrzi a napközis étkeztetés rendjét, higiéniai, mennyiségi és minőségi követelmények
meglétét. tapasztalatairól tájékoztatja az igazgatót.
 elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, szervezi, ellenőrzi munkájukat.
 nyilvántartja a dolgozók munkából való távolmaradását.
 elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét.
 gondoskodik az elsőosztályosok beírásáról.
 gondoskodik a tanév közben távozó illetve érkező tanulók okmányainak kezeléséről.
 gondoskodik a diákigazolványok megrendeléséről, érvényesítéséről.
 gondoskodik a szükséges nyomtatványok beszerzéséről.
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Intézkedik a balesetvédelmi, tűzvédelmi előírások betartásához szükséges eszközök beszerzéséről,
betartásáról, nyilvántartásáról.
Jelen van az ÁNTSZ, Tűzoltóság ellenőrzésein, az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Aláírási, ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre:
 tanulói jogviszony igazolása
 munkavállalási engedély kiadása / tanulók, dolgozók /
 másolatok kiállítása, hitelesítés
 az iskola címére érkező küldemények átvétele, a nem névre szólók felbontása.
A tanulók, szülők, dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a munkája során
tudomására jutott adatokat a Kjt. szabályai szerint megőrzi.
Az intézményben való tartózkodás csak a tanítási órák, iskolai értekezletek, rendezvények idején,
illetve a munkabeosztása szerinti ügyeleti időben kötelező.
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26. Fűtő ‐ karbantartó munkaköri leírása

Alapvető feladata a fűtés biztosítása, a fűtésberendezések karbantartása. A fűtési szezon minden év
október 15‐től április 15‐ig tart. Ebben az időszakban a fűtőeszközök beüzemelésével, szakszerű
beszabályozásával felelős az intézmény helyiségeiben a jogszabályban előírt hőmérsékletek
biztosításáért.
Szükség esetén az intézményvezető illetve helyettese döntése alapján eltérhet e hivatalos
időpontoktól, tehát előbb, illetve később kezdheti a fűtést, mint a hivatalos fűtési szezon.
A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő‐oktató munka technikai szintű segítése, a
körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.
Munkaidő beosztása:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

6.30 – 14.30
6.30 – 14.30
6.30 – 14.30
6.30 – 14.30
630 – 14.30

Ha az intézmény érdeke úgy kívánja, a munkaidő beosztást az intézmény vezetője módosíthatja.
A fűtő karbantartó köteles a munkaidejének kezdete előtt 5 perccel megjelenni a munkahelyén,
munkaközi szünet idejére (ebédidő) illetve évi rendes szabadsága napjainak mértékére, azok
kiadására, a mindenkori hatályos Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.
A fűtő ‐ karbantartó munkakörben dolgozó a heti 40 órás munkaidőn belül köteles az alábbi felsorolt
munkákat elvégezni, az iskola és az óvoda területén.
‐
A tanítás megkezdése előtt kinyitja a kapukat, ajtókat, bejárja az iskolát, nincs‐e szükség
valahol hiba elhárítására.
‐
Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a költséget nem igénylő
hibákat.
‐
Ha a hibát nem tudja kijavítani, vagy költségbe kerül, akkor jelzi felettes vezetőjének.
‐
Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javítását, üvegezését elvégzi.
‐
Rendben tartja, illetve rendszeresen ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat, hiány
esetén jelez az iskola Igazgatójának.
‐
Naponta meggyőződik a biztonsági riasztórendszer zavartalan működéséről, ha hibát észlel,
azonnal jelenti.
‐
Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók javítását, cseréjét
elvégzi.
‐
Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a javításokat elvégzi. (padok,
székek, stb.).
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‐
Hetente a hivatalos szemétszállítás napjának reggelén a szemeteskukákat az ürítéshez
előkészíti, ürítés után a rendeltetési helyére visszahelyezi.
‐
A kazánokat és a hozzá tartozó berendezéseket üzemképes és tiszta állapotban kell tartani. A
meghibásodást azonnal jelenteni kell, és a biztonsági intézkedést meg kell tenni. Tűz esetén a fűtő
köteles a környezetében található tűzoltó készülékkel azonnal megkísérelni a tűz oltását, riasztani a
munkatársait.
‐
A fűtési szezonban is köteles elvégezni ‐ a fűtés zavartalanságának biztosítására tekintettel a
nem fűtési szezonnál felsorolt munkákat.
‐
A téli időszakban köteles az iskola területén az utakról a havat rendszeresen eltakarítani,
járdák, lépcsők síkosság mentesítését biztosítani.
‐
Mint karbantartó köteles az épület állagát rendszeresen vizsgálni és figyelmeztetés vagy
külön felkérés nélkül, a kisebb javításokat elvégezni.
‐
Amennyiben költséggel jár, vagy erejét, képességét meghaladja a tapasztalt hiányosság
megszüntetése, úgy azonnal kérje az intézményvezető közbenjárását.
‐
Nem végezheti elektromos készülék javítását!
‐
Más berendezések folyamatos karbantartását öntevékenyen el kell látnia (a gyakorlati
műhely eszközeinek, kertész gépek, eszközök, szerszámok kisebb javítása, élezése).
‐
Nevelők részére az osztálytermekben előforduló javítások, képek keretezése stb.
‐
A téli időszakon kívül a tantermek, óvodai helyiségek nyári egészségügyi meszelése, az óvoda
és az iskola épületének vakolásán esett kisebb javítási, festési munkák elvégzése.
‐
Őszi időszakban a lehulló lomb rendszeres eltakarítása, illetve nyáron és tavasszal fűnyírás,
kaszálás, sövénynyírás, gereblyézés, seprés az iskola területén / a nem betonozott részeken / és
általában az iskola parkjának gondozása, karbantartása, megfelelő esztétikai állapotának megőrzése.
‐
A rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik.
‐
Munkavégzése során köteles a munkavédelmi szabályokat betartani!
!
A kazánházban a gépek és szerelvények javításán, karbantartásán kívül más munkafolyamatot
nem végezhet.
!
Idegen személyt a kazánházban nem fogadhat.
!
Az intézmény területét az intézményvezető engedélye nélkül nem hagyhatja el, ennek
megszegése fegyelmi vétség.
!
Köteles a karbantartási naplóban a munkaideje alatt végzett tevékenységeket, az elvégzett
karbantartási munkákat rendszeresen rögzíteni.
!
Mindenkor az igazgató vagy helyettese utasításai alapján jár el.
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27. A takarító munkaköri leírása
A munkakör célja
Az iskola épületének, termeinek és berendezéseinek folyamatos tisztántartása.
Munkaidő beosztása:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

900‐1700
900‐1700
900‐1700
900‐1700
900‐1700

Ha az intézmény érdeke úgy kívánja, a munkaidő beosztást az intézmény vezetője módosíthatja.
A takarító feladatai:
Naponta:
- A tantermek, a nevelői szoba, az igazgatói iroda, a számítástechnika‐, a felzárkóztató terem
és a tornaterem takarítása (söprés, portörlés, szőnyegek portalanítása, felmosás).
- A folyosók váltott vizes felmosása.
- A folyosón elhelyezett virágok gondozása.
- A padok, asztalok lemosása (szükség szerint).
- A szemetes edények kiürítése, szükség esetén fertőtlenítése.
- A vécékben fertőtlenítő lemosást végez, illetve ügyel arra, hogy WC‐papír, szappan mindig
legyen minden mellékhelyiségben. Naponta tiszta törölközőt helyez ki minden mosdóba.
- A mosdók kimosása, tükrök, csempézett felületek tisztítása.
- Az iskola előtti járdát, lépcsőket rendben tartja, szükség szerint lesöpri, gyomtalanítja, télen,
a járdán hó eltakarítást, csúszásmentesítést végez.
- Az udvar folyamatos tisztántartása, őszi időszakban levelek gereblyézése, söprése
Napi munkája végeztével köteles meggyőződni, hogy az ablakok, erkélyajtók, irodák, szertárak,
számítógépterem és a tornaterem zárva vannak‐e, ezután az épületet lezárni, a kulcsokat őrizni.
Azokat csak az igazgató vagy a helyettese engedélyével adhatja ki.
Hetenként:
- a padok és asztalok lemosása, a padok belsejének kimosása,
- pókhálózás minden helyiségben,
- a szőnyegek kiporszívózása az irodákban,
- a törölközők, konyharuhák kimosása,
- a szemetes edények fertőtlenítése,
- a cserepes virágok portalanítása,
- az ajtók lemosása.
Havonként:
- szekrények, radiátorok lemosása,
- a tisztítószerek, munkájához szükséges fogyóeszközök beszerzése (a gazdasági ügyintézővel
történő megbeszélés szerint),
- parkettafényezés a tantermekben és irodákban,
- ablaktisztítás
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Évenként:
- minden szünetben (téli, tavaszi, nyári) nagytakarítás. A nagytakarítás fogalmába tartozik:
függönymosás, ajtók, ablakok, bútorzat, felszerelés lemosása, padlózat felmosása, fényezése,
- nyári szünet alatt szabadságon kívül a virágok öntözése,
- tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges tantermek kitakarítása.

Szükséges rendszerességgel:
- Az udvaron elhelyezett szeméttárolók kiüríttetése.
- A textíliák (függönyök, terítők) cseréje, felrakása
Anyagi felelősség:
- Munkaideje, munkavégzése alatt gondosan ügyel a bútorok, edények, egyéb berendezések
épségére, ezekért anyagi felelősséget vállal. Az iskolaépülettel és a felszereléssel,
berendezéssel kapcsolatos rendellenességeket köteles közvetlen felettesének jelenteni.
- Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi
szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
!
!
!

Az elvégzett munkákat köteles a munkanaplóban rendszeresen rögzíteni!
Az intézmény területét az intézményvezető engedélye nélkül nem hagyhatja el, ennek
megszegése fegyelmi vétség.
Mindenkor az igazgató vagy helyettese utasításai alapján jár el.
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