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1. Általános rendelkezések 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési 

szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre 

vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szer-

vezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és 

folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:  

• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról  

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

• 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

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

• 17/2014 (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvání-

tás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,  

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

 

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

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklő-

dők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.  

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mind-

azokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

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

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 

A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép ha-

tályba, és határozatlan időre szól. 

 

  



Szegő Gábor Általános Iskola                                               Szervezeti és működési szabályzat 
 

6 

 

2. Intézményi alapadatok, az intézmény feladatai 

2.1. Intézményi azonosítók 

• Az intézmény neve: Szegő Gábor Általános Iskola 

• Székhelye: 5000 Szolnok, Templom út 6. (helyrajzi szám: 1038) 

• Alapítás időpontja: 1898 (jogelőd intézményként) 

• OM-azonosító: 035878 

• Telephely-azonosító: 001 

• Szervezeti egységkód: 441 401 (JA 14) 

• Adóalanyiság: Önálló adóalanyisággal nem rendelkezik 

• Adószám: 15835482-2-16 

• KSH-számjel: 15835482-8412-312-16 

• PIR azonosító: 835486 

• Fenntartó azonosító: 39012302 

 

2.2. Alapító, fenntartó és működtető 

• Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054, Budapest, Akadémia utca 3. 

• Fenntartó neve: Szolnoki Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

• Működtető neve: Szolnoki Tankerületi Központ 

Működtető székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

 

2.3. Intézményünk feladatköre 

A Klebelsberg Központ Alapító Okirata alapján intézményünk alapfeladata: általános iskolai 

nevelés-oktatás, ennek ellátáshoz fent nevezett, Fenntartó vagyonkezelésében álló ingatlan in-

gyenes használati jogával rendelkezik. Az iskola maximális létszáma: 480 (négyszáznyolcvan) 

fő. 

 

2.4. Iskolai könyvtár 

Intézményünk rendelkezik iskolai könyvtárral, mely saját szervezeti egységgel bír.  
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3. Az intézmény szervezeti felépítése 

3.1. Az intézmény vezetője 

Az igazgató a Szolnoki Tankerületi Központ jogi személyiségű szervezeti egységeként működő 

köznevelési intézmény vezetője.   

A köznevelési intézmény vezetőjének feladat- és felelősségi köre az iskola szakmai feladatai-

nak minél magasabb színvonalú szervezésére, irányítására fókuszáljon. Ennek alapján az intéz-

ményvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, a fenntartó irá-

nyítása alapján vezeti a köznevelési intézményt, felelős az oktatási-nevelési feladatok ellátásá-

ért. 

Az intézmény vezetésében az intézményvezető: 

• szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja 

a szakmai követelmények érvényesülését;  

• döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kap-

csolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy 

hatáskörébe;  

• előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intéz-

mény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;  

• jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, 

a helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet;  

• kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét;  

• gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köz-

nevelési intézmény közalkalmazottai felett;  

• tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről;  

• teljesíti a Szolnoki Tankerületi Központ illetékes tankerületi igazgatója által kért 

adatszolgáltatást;  

• szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos 

feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, 

az operatív feladatok irányítása céljából.  
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A 134/2016 (VI.10.) kormányrendelet alapján 2017. január 01-től a tankerületi központ által 

fenntartott köznevelési intézményben a pedagógus és a nevelő-oktató munkát közvetlenül se-

gítő munkakörben alkalmazottak felett a kinevezés és a felmentés jogkörét. A munkáltatói jo-

gok gyakorlását az igazgató betöltő, vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra átruház-

hatja. 

A közalkalmazottak kinevezése és felmentése tekintetében az intézményvezetőnek – a Nkt. 

65.§ (6) bekezdése alapján – javaslattételi joga van. A tankerületi igazgató és az intézményve-

zető egyet nem értése esetén a Klebelsberg Központ elnöke dönt. 

Az intézményvezető számára meghatározott kiadmányozási jogkört a Szolnoki Tankerületi 

Központ Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, miszerint: 

Az intézményvezető munkáltatói joga kiterjed különösen: 

• a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírásának kiadására, 

• a munkaidő-beosztás (munkarend) megállapítására, 

• a napi feladatok meghatározására, 

• a munkahelyen történő benntartózkodás elrendelésére, illetve a munkahelyen kívül tör-

ténő munkavégzés engedélyezésére, 

• a munkaközi szünet, a napi pihenőidő, a heti pihenőnap, pihenőidő engedélyezésére, 

• a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, az ügyelet és a készenlét elrendelésére, 

• a szabadság kiadására, engedélyezésére, fizetés nélküli szabadság engedélyezésére. 

A köznevelési intézmény vezetője - az intézmény részére megállapított éves költségvetési kere-

tek betartásával - javaslatot tesz a kötelezettségvállalással járó munkáltatói döntések meghozata-

lára, különösen: 

• közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony lé-

tesítésére, megszüntetésére, 

• az intézményvezető kivételével a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás adására, 

visszavonására, 

• a foglalkoztatottak kitüntetésére, 

• a nyugdíjas korúak továbbfoglalkoztatására, 

• az óraadói tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére, 

• köznevelési intézményben foglalkoztatottak jutalmazására, keresetkiegészítésének megál-

lapítására 

• a pótlékok differenciálására. 
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A köznevelési intézmény vezetője felel a munka- és pihenőidő nyilvántartásának vezetéséért. 

Az intézményvezető különösen: 

• a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakmailag 

önálló köznevelési intézményt, felelős a köznevelési intézmény pedagógiai és admi-

nisztratív feladatainak ellátásáért, 

• dönt minden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az in-

tézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik, 

• felel a házirendben rögzített keretek között a köznevelési intézmény működésével össze-

függésben az intézményen belüli programok zavartalanságáért, a tanulók és az alkalmazot-

tak biztonságáért, illetve az intézményen kívüli programok zavartalanságáért, a tanulók és 

az alkalmazottak biztonságáért, amennyiben az érintett program megrendezésére az egyet-

értésével kerül sor, 

• szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a 

szakmai követelmények érvényesülését, 

• gondoskodik a köznevelési intézmény alapdokumentumainak (pedagógiai program, szer-

vezeti és működési szabályzat, házirend, éves munkaterv) elkészítéséről, jóváhagyja a köz-

nevelési intézmény pedagógiai programját, szükség esetén gondoskodik a fenntartó egyet-

értésének beszerzéséről, 

• előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény-

ben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait, 

• a tankerületi igazgatónál kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biz-

tosításához szükséges- az intézkedési jogkörén kívül eső- intézkedések megtételét, 

• az Nkt. 69. §-ában meghatározott feladatainak végrehajtása során intézkedést kezdeményez 

a tankerületi igazgatónál, ha a köznevelési intézmény rendeltetésszerű működéséhez 

olyan döntésre, intézkedésre van szükség, amely nem tartozik a feladatkörébe, 

• felel azért, hogy az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében, illetve a köz-

nevelési információs rendszerben meghatározottak szerint pontosan elkészüljenek az adat-

szolgáltatások, illetve a fenntartói intézkedés szerint az intézmény tevékenységéről ké-

szített átfogó beszámoló, 

• évente, illetve a Központ által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a Tankerületi Központ 

beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, 
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• a tankerületi igazgató által meghatározott rendben adatot szolgáltat, és minden év június 

30-ig írásos beszámolót készít a tankerületi igazgató részére a köznevelési intézmény te-

vékenységéről, 

• véleményezi a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó - a köznevelési intézményt, il-

letve az intézmény közalkalmazottját érintő - döntést, amelyre vonatkozóan javaslatté-

teli jogkörrel rendelkezik, 

• teljesíti a tankerületi igazgató által kért adatszolgáltatást (jogszabály által rendszeresített 

nyilvántartásban kötelezően szereplő adat az intézményvezetőtől akkor kérhető, ha az 

az adat pontosítását, illetve a hiányzó adat pótlását célozza). 

Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a Szolnoki Tankerületi Központ köte-

lezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló 

szabályzata tartalmazza, amelyet az alábbiak szerint gyakorol:  

• személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint; 

• pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai együtt-

működésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget meg 

nem haladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében. 

Az egységes hivatali működés – az intézményvezetők fent vázolt szakmai feladatellátásához 

szükséges önállóság biztosítása mellett – megköveteli a külső és belső kommunikációs rend 

kialakítását. Ennek megfelelően az intézményvezető: 

• a szakmai feladatai ellátása során kapcsolatot tart az illetékes tankerület munkatársaival,  

• az intézmény fenntartása, működtetése kérdésében a tankerület munkatársaival, 

• a médiában, illetve a nyilvánosság előtt: 

o a tankerület szakmai működését, a tankerület illetékességi területén levő intéz-

mények működését, fenntartását érintő szakmai kérdésekben, illetve személyé-

vel kapcsolatban a tankerületi igazgató, 

o az intézményt érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban az 

intézményvezető jogosult nyilatkozni. 

Az intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a tankerületi 

igazgató a felelős. A kapcsolattartás és információáramlás tankerületen belüli eljárásrendjét a 

tankerületi igazgató határozza meg.  
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3.1.1. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Távollétében az általános intézményvezető-helyettes. Az intézményvezető-helyettesek hatás-

köre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott felada-

tok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok 

végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben 

átruházhatja az intézményvezető-helyettesekre. 

 

3.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársai, feladat- és hatáskörük 

3.2.1. Közvetlen munkatársak 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettesek. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intéz-

ményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az 

intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az in-

tézményvezető-helyettesek megbízásáról a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával 

javaslatot tesz a Szolnoki tankerületi Központnak. Intézményvezető-helyettesi megbízást az in-

tézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozatlan időre szól. 

Az intézményvezető-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az intézmény-

vezető által rájuk bízott feladatokért. Az intézményvezető-helyettesek távollétük vagy egyéb 

akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során – az intéz-

mény intézményvezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távol-

lévő intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik.  

 

3.2.2. Kibővített iskolavezetés 

A kibővített iskola vezetőségének tagjai: 

• intézményvezető, 

• intézményvezető-helyettesek, 

• a szakmai munkaközösségek vezetői, 

• a diákönkormányzat felnőtt vezetője, 

• a közalkalmazotti tanács elnöke, 

• a reprezentatív szakszervezet vezetője vagy képviselője. 
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Az intézmény vezetőinek munkáját – irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékeny-

ségét – a középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A 

középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. 

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. Helyi szintű szakmai döntésekben részt vesz. 

Az iskola vezetősége rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről 

írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az intézményvezetője készíti 

elő és vezeti. 

Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van az intézmény vezetői 

felé.  

 

3.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

3.3.1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladata, céljai 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai fel-

adatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés 

az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban 

rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az 

e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, 

valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus teljesít-

ményértékelési rendszer, a partneri igény- és elégedettségmérés mutatói, valamint a BGR terem-

tik meg: 

• biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alap-

tanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) műkö-

dését, 

• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékony-

ságát, 

• a vezetőség 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. 
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3.3.2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók 

• intézményvezető, 

• intézményvezető-helyettesek, 

• munkaközösség-vezetők, 

• Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola peda-

gógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére 

kijelölni. 

 

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

• a pedagógusok munkafegyelme, 

• a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

• a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

• a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

• 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 határozza meg, melyek lefedik az országos pedagógus ellenőrzés, értékelés 

szempontsorát. 
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3.4. Az intézmény szervezeti felépítése  

Az intézményi struktúra lineáris felépítésű törzskari vezetéssel kiegészítve: 

 

4. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

4.1. Az intézmény működtetője 

Az intézmény működtetője 2017. január 01-től a Szolnoki Tankerületi Központ. A működte-

téssel kapcsolatos feladatokat a gondnok látja el az intézményvezető irányításával. 

Ez alapján a gazdálkodással kapcsolatos feladatai: 

• kapcsolatot tart a műszaki és beszerzési osztály munkatársaival a vagyongazdálkodás-

sal, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos kérdésekben, adatszolgáltatási kötele-

zettségeinek eleget tesz, 

• előkészíti a vagyonhasznosítási feladatokat, kapcsolatot tart a bérlőkkel, 

• felelős a vagyonhasznosítás törvényességéért, valamint az intézmény takarékos, gazda-

ságos működtetéséért, 
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• leltárfelelősként közreműködik a leltározási és selejtezési munkáknál, 

• összegyűjti az intézmény irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyagszükségleteit, to-

vábbítja az illetékesek felé, majd jóváhagyás után szétosztásra átveszi, 

• gondoskodik a tűz-, baleset- és munkavédelmi feladatok jogszabályi előírásoknak meg-

felelő megvalósításáról. 

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

5.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

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

alapdokumentumok határozzák meg:  

• az alapító okirat  

• a szervezeti és működési szabályzat  

• a pedagógiai program  

• az éves munkaterv 

• a házirend  

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok:  

• a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),  

• egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).  

 

5.1.1. Az alapító okirat 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intéz-

mény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó 

készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

5.1.2. A pedagógiai program 

A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény szá-

mára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. 

Az intézmény pedagógiai programja meghatározza: 

• Az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) 

bekezdésében meghatározottakat.  
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• Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantár-

gyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozá-

sokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.  

• Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kivá-

lasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának 

kötelezettségét.  

• Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 

– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelé-

sének, minősítésének formáját.  

• a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos felada-

tokat,  

• a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osz-

tályfőnök feladatait,  

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység rendjét,  

• a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét,  

• a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.  

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az ér-

deklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.  

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváhagyásával vá-

lik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján. 

 

5.1.3. Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok fi-

gyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a ne-

velési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekez-

leten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell 

szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A tanév helyi rendje olvasható 

az intézmény honlapján. 
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5.2. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

Az iskolai tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az isko-

lában alkalmazott tankönyveket, azok megvásárlási, hozzájutási lehetőségeit. 

A tankönyvellátás közfeladat, melyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonpro-

fit Korlátolt Felelősségű Társaságon (KELLO) keresztül lát el. A tankönyvek országos meg-

rendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatása a Könyvellátó feladata. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása az iskola feladata. 

Az iskolai tankönyvellátás zavartalan lebonyolításáért még akkor is az intézmény felel, ha a 

feladatok egy részét a KELLO látja el. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola minden tanulója részére bizto-

sítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét 

Bármely tantárgyhoz csak olyan tankönyv rendelhető, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása 

az új kerettantervek (NAT 2012,NAT 2020) alapján történt, és az Oktatási Hivatal tankönyv-

jegyzékben szerepel. 

2017 szeptemberétől minden általános iskolás tanuló térítésmentesen kapja a tankönyveket. A 

Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő in-

gyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra  

Az országos tankönyvellátást az állam a 2013/2014-es tanévtől a Könyvtárellátó Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft-n (KELLO) keresztül látja el. 

A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskola intézményvezetője tankönyvfelelőst 

bíz meg. 

A tankönyvrendelést az iskola tankönyvfelelőse a KELLO által működtetett elektronikus infor-

mációs rendszer alkalmazásával megküldi a KELLO-nak. 

Határidők: 

• alaprendelés: minden év április utolsó munkanapja, 

• az alaprendelés módosításának határideje június 30-a, 

• a pótrendelés határideje szeptember 15-e. 

A fenti dátumokba beleértendő a fenntartói jóváhagyás megadásának időtartama is. 

Módosításra és pótrendelésre csak indokolt esetben van lehetőség és az eredeti rendeléstől ma-

ximum 15 %-ban térhet el. 
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5.2.1. A tankönyvek tulajdonjogi jogállása  

A tankönyvek két csoportja: tartós és nem tartós. Ez a jellemző az Oktatási Hivatal által közzé-

tett hivatalos tankönyvjegyzékben, az adott tankönyv adatlapján jelenik meg. 

A tartós tankönyvekbe a tanuló nem írhat, ezek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik (pecsét-

tel, könyvtári leltári számmal rendelkeznek), a tanuló használatra kapja őket. A tanév végén a 

vételezéskori állapotban vissza kell szolgáltatni a könyvtárnak, ezért a tanuló anyagi felelős-

séggel tartozik.  

Minden tanuló kaphat új tartós tankönyveket, melyekből ő tanul először, és használt tartós tan-

könyveket. 

Nem tartós tankönyvnek, melyekbe a tanuló írhat: ezek általában a munkatankönyvek, munka-

füzetek, feladatgyűjtemények, nyelvkönyvek. Ezek a tanuló tulajdonát képezik, tanév végén 

nem kell visszaszolgáltatni a könyvtárnak. Első és második évfolyamon valamennyi tankönyv 

és munkafüzet nem tartósnak minősül. 

A szülőnek lehetősége van saját forrásból az iskola honlapján közzétett, osztályokra lebontott 

tankönyvlista alapján megvásárolnia a tartósnak minősített könyveket, melyeket így a tanuló 

nem kölcsönöz ki az iskolai könyvtárból, így tetszés szerint dolgozhat benne, mivel saját tulaj-

dona. A vásárlásra a KELLO publikus webshopjában, illetve a tankönyveket forgalmazó keres-

kedelmi egységekben van lehetőség. A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy a vásárlásra 

normál kiskereskedelmi áron van lehetőség, mely az intézmények számára biztosított árnál ma-

gasabb, illetve további szállítási- / postaköltségek is jelentkezhetnek. 

 

5.3. Az elektronikus és az elektronikusan előállított nyomtatványok kezelési rendje 

5.3.1. Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

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

tott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrend-

szert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rend-

szerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során fel-

tétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú 

másolatát:  

• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  
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• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  

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

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

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

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rend-

szerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az 

iskolatitkár és az intézményvezető-helyettesek) férhetnek hozzá. 

 

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, 

túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, (munkaidő-nyilvántartás) azt az in-

tézmény intézményvezetőjének vagy oktatási intézményvezető-helyettesének alá kell írnia, az 

intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni. 

 

6. Az intézmény munkarendje 

6.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű dél-

utáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az intézményvezető vagy helyettesei közül legalább 

egyikük hétfőtől péntekig 7:15 és 16:00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartam-

ban látják el. 

 

6.2. A pedagógusok munkaidejének szabályozása 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munka-

időkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, 

utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti 

munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, 

ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a ren-

des munkaidő hossza nem haladhatja meg a 12 órát. 
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A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi program-

jainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleti napokon átlagban 

8-óránál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a mun-

kaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve 

a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet 

írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott cso-

portja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 

 

6.2.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

A 316/2013. (VIII.30) Kormányrendelet pontosan meghatározza, hogy a köznevelési intézmé-

nyekben az intézményvezetőnek milyen munkaidő-nyilvántartást kell vezetnie. Az előírás össz-

hangban van a Munka törvénykönyvének 134. § (1) bekezdésével, amely a munkáltatót kötelezi 

a munkaidő nyilvántartására. 

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

val vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje 

tehát két részre oszlik:  

• a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

• a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.  

A heti teljes munkaidő megoszlása a köznevelési törvény alapján: 

[2011. évi CXC. törvény 62. § (5)–(6) bek] 

Teljes munkaidő: heti 40 óra (napi 8 óra) 

Kötött mun-

kaidő 

(heti) 

A teljes munkaidő oktatással-

neveléssel lekötött része 

(heti)* 

Fennmaradó rész a kötött 

munkaidőből 

(heti) 

Kötetlen 

munkaidő 

(heti) 

40 óra 

80%-a = 32 

óra 

(intézmény-

vezető 

dönt) 

40 óra az 55–65% függvényé-

ben: 

22,23,24,25,26 óra 

tanórai és egyéb foglalkozá-

sok megtartása 

(intézményvezető dönt) 

 

* jelenleg: heti kötelező óra-

szám 

32 óra az 55–65% függvényé-

ben: 

10, 9, 8, 7, 6 óra 

• nevelést-oktatást elő-

készítő feladatok; 

• neveléssel-oktatással 

összefüggő egyéb fel-

adatok; 

• tanulói felügyelet; 

• eseti helyettesítés (in-

tézményvezető dönt) 

40 óra 

20%-a = 8 

óra 

(pedagógus 

dönt) 

 

Idézzük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezéseit:  
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„62. § 

(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

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

zető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a 

munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult 

meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 

6.2.1.1. A kötelező óraszámban ellátott feladatok 

a) a tanítási órák megtartása  

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,  

c) osztályfőnöki feladatok ellátása,  

d) iskolai sportköri foglalkozások,  

e) énekkar, szakkörök vezetése,  

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzár-

kóztatás, előkészítők stb.),  

g) magántanuló felkészítésének segítése,  

h) könyvtárosi feladatok 

i) diákköri feladatok ellátása 

j) napközis feladatokkal kapcsolatos teendők ellátása 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kap-

csolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenység-

nek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanu-

lókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb. Ezért a kötelező óraszám keretében ellátott 

feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell számításba venni.  
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A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv 

és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a ta-

nulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető rangsorolja, lehe-

tőség szerint figyelembe veszi. 

 

6.2.1.2. A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött része 

1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésé-

nek megszervezése, 

4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével össze-

függő feladatok végrehajtása, 

5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

8. eseti helyettesítés, 

9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

15. munkaközösség-vezetés, 

16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

19. hangszerkarbantartás megszervezése, 

20. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intémény 

telephelyei közötti utazás, valamint 

21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített tan-

órai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 
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6.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

• A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézmény-

vezető vagy az intézményvezető-helyettes állapítja meg az intézmény órarendjének 

függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladat-

ellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. 

Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása 

mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.  

• A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munka-

helyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehe-

tőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az in-

tézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyet-

tesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó 

hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az intézményvezető-helyetteshez eljuttatni, hogy 

akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 

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

3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában. 

• A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

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

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

órát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozato-

kat megíratni. 

• A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen érté-

kelje, valamint számukra visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredmé-

nyesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról. 

 

6.4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők munkarendje 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az intézményvezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevéte-

lével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 

megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoz-

tatása az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 
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6.4.1. Munkaköri leírás-minták 

 

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása: 

• Munkáját a SZMSZ szakmai munkaközösségek együttműködésére, kapcsolattartásának 

rendjére, a pedagógusok munkájának segítésére vonatkozó fejezete alapján végzi. 

• Felelős munkaközösség iskolai szintű szakszerű működéséért, a munkaközösségi fel-

adatok koordinálásáért 

• Részt vesz a tanév munkatervének kidolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében. 

• Javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó témakörökhöz, tantárgyakhoz kapcsolódó tan-

tárgyfelosztás kialakítására. 

• Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és peda-

gógiai feladatok előkészítése és végrehajtása. 

• Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű hasz-

nálatának biztosításáért, a jelentkező problémák azonnali jelzéséért. 

• Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, azt koordinálja, 

szükség esetén segíti. 

• Az intézményvezető által átadott területeken szakmai szempontú ellenőrzést végez, an-

nak eredményeiről beszámol az intézményvezetőnek. 

• Részt vesz az intézmény munkájának értékelésében, azt az intézményvezető felkérésére 

rövid jelentésekkel segíti. 

• Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak továbbképzését, önképzését. 

• Az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése. 

• Részt vesz az intézmény alapdokumentumainak kidolgozásában, korszerűsítésében, 

végrehajtásában. 

• A tanulmányi versenyek ügyeinek intézése 

 

Különleges felelőssége: 

• Munkaerő-fejlesztési elképzelések megfogalmazása. 

• Továbbképzési javaslatok megfogalmazása. 

• Jutalmazásban, értékelésben való közreműködés. 
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• Szakmai eseményterv összeállítása, az iskolai munkatervhez való kapcsolódási pontok 

megfogalmazása. 

• Beszerzési, fejlesztési tervek előterjesztése. 

• Tanulmányi versenyek lebonyolítási rendjének kialakítása 

• Tájékoztatás megszervezése, faliújság, honlap 

• Kötelessége a személyiségjogok maximális tiszteletben tartása 

• A kollégákkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli. 

• Az osztályokkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli. 

• A minősítések során megfogalmazottak hivatali titokként kezeli. 

 

Ellenőrzési feladatok: 

• Ellenőrzi a munkaközösség munkatervének időarányos megvalósulását 

• Mérésmetodikai feladatokban közreműködik 

• Részt vesz a munkaközösség és tagjai értékelésében 

• Elvégzi az intézményvezető által átruházott egyéb ellenőrzési feladatokat 

 

Kapcsolatok: 

• Kapcsolatot tart az intézményvezetővel operatív munkája során 

• Együttműködik munkaközösség-vezető társaival 

• Napi szakmai-pedagógiai kapcsolatot tart a munkaközösség tagjaival 

• Kapcsolatot tart a nem iskolai szintű szakmai csoportokkal 
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OSZTÁLYFŐNÖK 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása 

• Feladatairól, hatásköréről az SZMSZ megfelelő fejezetei rendelkeznek. 

• Nevelő munkáját az intézmény, a munkaközösség munkatervében rögzített felada-

tok és elvek alapján végzi. 

• Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő nevelési, pedagó-

giai szervezési feladatokra. 

• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

• A Helyi tanterv alapján felső tagozaton osztályfőnöki munkatervet készít, tevékeny-

ségét ez alapján végzi.  

• Osztálya közösségének felelős vezetője. 

• A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világné-

zetűek között a türelmesség elve alapján végzi. 

• Alaposan ismerni kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint 

neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. 

• Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

• Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a ta-

nítványait nevelő-oktató tanárokkal / napközi/ a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel /pl. GYIV, iskolapszichológus, DÖK stb./  

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyze-

tét, 

• Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók segítésére, 

• Havonta minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevé-

teleit, javaslatait, a tanár társai elé terjeszti. 

• Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, elektronikus naplón keresz-

tül ,amennyiben más lehetőség nincs, tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékoz-

tatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. / 

 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (törzslapok, statisztikák), 
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• Mint osztályfőnök saját hatáskörben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva in-

dokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának,  

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldá-

sára mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezés-

ben. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére. 

• Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismere-

tében, 

• Ügyel a reá bízott tanulókra, valamint a nevelő-oktató munka biztonságos működé-

sére. 

• Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az év-

folyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

• Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti 

osztálya tanulóinak a középfokú tanulmányokra történő jelentkezését. 

• Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.  

• Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a diákok adatainak változását, a bejá-

rók, menzások adataiban bekövetkező változásokat. 

• A tanév elején osztály számára megtartja a tűz- és balesetmegelőzési, munkavé-

delmi tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést, megértést aláíratja a tanulókkal. 

• Tanulmányi (osztály) kirándulás szervezése 

 

Ellenőrzési kötelezettségei: 

• Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 munkanapon be-

lül igazolja a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket. 

• A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

• Írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi ered-

ménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. 

• Az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, il-

letve ha a tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén. 

• A konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztály-

zata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától 

a tanuló kárára. 
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Különleges felelőssége: 

• Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

• Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

• Maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. 

• Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat. 

• A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezető-he-

lyettesnek vagy az intézményvezetőnek. 

 

TANÁR, TANÍTÓ 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Nevelői tevékenysége és általános magatartási követelmények: 

• Munkáját az általános erkölcsi – etikai normáknak megfelelően végzi, magatartása, 

viselkedése példaértékű, mindennapi nevelői munkája megfelel a Szegő Gábor Ál-

talános Iskola szellemiségének. 

• Olyan magatartás tanúsítása munkaidőn túl is, amely alapján méltó a munkakörének 

ellátásához szükséges bizalomra. 

• Jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisz-

tesség elvének követelményének megfelelően kell eljárnia 

• Kölcsönösen együttműködik munkáltatójával, munkatársaival, kollégáival, munka-

társairól minden helyzetben tisztelettel és megbecsüléssel beszél. 

• Véleménynyilvánítási jogát úgy gyakorolja, hogy munkáltatója jó hírnevét és szer-

vezeti érdekeit nem sérti. 

• Az intézményben munkára képes állapotban jelenik meg, ezt az állapotát munka-

idejének egész tartalma alatt megtartja. 

• Részt vesz a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatáson. 

• Az ismeretek megszerzése érdekében köteles a munkáltató által elrendelt képzése-

ken részt venni. 

• Bizalmasan kezeli az iskolával, a kollégákkal, a tanulókkal kapcsolatos informáci-

ókat, a munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi. Az Adatkezelési szabály-

zatban foglaltakat betartja. 

• Saját tanítványait az általa tanított tantárgyakból magántanítványként sem az isko-

lában, sem azon kívül nem tanítja. 

• Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 
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• Ismeri és betartja a munkaköréhez tartozó jogi szabályozókat, intézményi doku-

mentumokat. 

• Munkájában mérvadó és meghatározó a Pedagógiai program és a mindenkori intéz-

ményi munkaterv. 

• Az iskolai szintű rendezvényeken kötelezően részt vesz. 

• A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végzi. 

• Figyelemmel kíséri, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai 

meggyőződése miatt ne érje hátrány. 

• A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja  

• A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 

• Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket 

tárgyilagosan és többoldalúan nyújtja át. 

• A gyermekek, tanulók, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása. 

• A nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló egyéni képessé-

gét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociális helyzetét, fejlettségét, sajátos neve-

lési igényét. Segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a 

bármilyen okból hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását a tanulótársa-

ihoz. 

 

Főbb tevékenységek összefoglalása 

• Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, a helyi tanterv alapján tanmenetet ké-

szít. A tanmenet az intézményvezető által meghatározott időpontban a munkakö-

zösség-vezető véleményével, az intézményvezetőnek jóváhagyásra bemutatja 

• Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása. 

• A tanítási órákra felkészül és megtartja azokat. 

• Munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik. 

• Legalább 15 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt 

köteles a munkahelyén tartózkodni. 

• A tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály 

elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik a zárt 

termet, szaktantermet az óra elején nyitja, az óra végén zárja. 



Szegő Gábor Általános Iskola                                               Szervezeti és működési szabályzat 
 

30 

 

• A tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően beírja a naplót, nyilvántartja az 

óráról hiányzó vagy késő tanulókat. 

• Rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osz-

tályzatot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának. 

• Összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, 

a témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kije-

lölt időpont előtt tájékoztatja. 

• A tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli számonké-

résnél a kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal. 

• Tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról. 

• Javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési stb. 

feladataira. 

• Részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai 

munkaközösség megbeszélésein és értekezletein. 

• Évente 2 alkalommal fogadóórát tart az intézményvezető által kijelölt időpontban, 

illetve heti 1 alkalommal fogadóidőt jelöl ki  

• Megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok használatát. 

• Helyettesítés esetén a lehetőségekhez képest szakszerű órát tart  

• Egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 

osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása 

előtt tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az intéz-

ményvezető -helyetteshez eljuttatja. 

• Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, köny-

vek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért. 

• Folyamatosan végzi tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyezte-

tésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat.  

• Elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, 

stb. 

• Szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, ifjúságvé-

delmi felelőssel. 

• Osztályozó konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztály-

zatait. 
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• Ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára, akkor erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, 

az eltérés okát a konferencián megindokolja. 

• Beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a ta-

nulók versenyre való kíséretét. 

• A tanügyi dokumentumokat szabályosan kezeli. 

 

Különleges felelőssége: 

• Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

• Bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos infor-

mációkat. 

• A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, a ne-

velési intézményvezető-helyettesnek vagy az intézményvezetőnek. 

 

6.5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

6.5.1. A tanítási órák 

A tanítási órák a délelőtti és a délutáni időszakban valósulnak meg. 

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással 

összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt tantermek-

ben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után, rendkí-

vüli esetben (intézményvezetői engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

 

6.5.2. A tanítási órák időtartama 

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben 

kezdődik.  

 

6.5.3. A tanítási órák látogatása 

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői jogosultak.  A tantes-

tület tagjai az intézményvezetővel és a szaktanárral történő előzetes egyeztetés alapján látogat-

hatnak.. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási 

órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető és he-

lyettesei tehetnek. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető -helyettes 

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

tást minél kevésbé zavarják. 
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6.5.4. Az óraközi szünetek 

Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák (en-

gedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, ha a tanulóknak ez az 1-2. illetve utolsó két 

órájuk. 

 

6.6. Az osztályozó vizsga rendje 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie:  

• ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól 

• ha a tanuló saját kérelmére az osztályzata megállapítása érdekében független vizs-

gabizottság előtt tesz osztályozó vizsgát 

• ha az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi kö-

vetelményének egy tanévben vagy az előírttól rövidebb idő alatt tegyen eleget 

• a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet   

• átvételnél az iskola intézményvezető előírja. 

Egy osztályozóvizsgán egy tantárgy egy évfolyamra vonatkozó követelményeiről számolhat be 

a tanuló. Kivétel: ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított tanulmányi 

követelményeit egy tanévben teljesíti. 

 

6.7. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7:00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de leg-

alább 17:00 óráig van nyitva. A nevelő-oktató munka 7:15-tól 17 óráig tart. 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7:15 és délután 16 óra 

között, az intézményvezetőnek vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.  

A délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola műkö-

désének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

Amennyiben az intézményvezető vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt 

egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 

nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 

12:00-ig. Az iskolát hétvégi és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A szokásos nyitvatar-

tási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt.  
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A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az is-

kolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak kísé-

rővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.  

Az iskolába tanítási idő alatt látogatók, vagy szülők csak az intézményvezető engedélyével tar-

tózkodhatnak, kivétel az előre megbeszélt fogadóórák. 

A szülők a tanulókat az iskola kapui előtt várják, ott a nevelőtől veszik át gyermeküket. Ren-

dezvények alkalmával a benntartózkodó szülőknek be kell tartaniuk a házirendet! 

Tanítási szünetben az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkájukat végzők tartóz-

kodhatnak az épületben. 

Az iskolával jogviszonyban nem állók csak a főbejáraton, portán keresztül közlekedhetnek. Ki-

vétel: büfés, áruszállítás, ételszállítás, az intézményvezető külön engedélyével. 

Külső személyek az intézményben csak úgy tartózkodhatnak, ha a nevelési-oktatási tevékeny-

séget semmilyen módon nem zavarják. 

Az intézmény jellegének megfelelő visszafogott, kulturált viselkedés és az intézményhez illő 

tevékenységformák mellőzése esetén az érvényes bérleti szerződés azonnali hatállyal, kártala-

nítás nélkül felbontandó. 

Jelen szabályokat az esetleges bérleti jogviszony keletkezésekor a bérlővel ismertetni kell.  

 

6.8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

• Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket Magyarország cí-

merével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót. 

• Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:  

o a tűz- és balesetmegelőzési, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,  

o a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,  

o az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

o az energiafelhasználással való takarékoskodásért. 

• A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel hasz-

nálhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástech-

nikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon 

használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást 

tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének 
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használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házi-

rendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a 

pedagógusok számára kötelező. 

• Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 

az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.  

• Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A 

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat kö-

vetően – a technikai dolgozók feladata.  

• A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az intézményve-

zető-helyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

6.9. A dohányzással kapcsolatos előírások 

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

az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohá-

nyozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink szá-

mára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az 

azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen 

szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, 

stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolat-

lannak tekintjük.  

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, 

az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavé-

delmi felelőse. 

 

6.10. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósulásának módja 

A mindennapos testnevelést a 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 27.§ (11), 97.§ (6), illetve a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 141.§ (1)-(2), valamint a 110/2012. (VI. 4.) Kormányren-

delet (Nat.) I.2.1. szabályzók alapján szervezzük. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően intézményünkben a 2015/2016-os tanévtől a minden-

napos testmozgás tanórai keretek között biztosított. 

A testnevelés helyi tantervében előírt kötelező úszásoktatás 1. és 2. évfolyamon a Kanizsa Ti-

vadar Tanuszodában valósul meg a Szolnoki Tankerületi Központ által szervezett beosztás 

alapján (18 óra / évf.).  
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A Nkt. 27.§ (11) alapján legfeljebb heti két óra váltható ki: 

• iskolai sportkörben (Koltói DSE) való sportolással; 

• a versenyszerű sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 

érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában  

• Sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló-amennyiben 

edzése délutánra szervezett testnevelésórával ütközik-a sportszervezet által kiállított 

igazolással legfeljebb heti egy óra mentességben részesül. 

• Ezen esetekben a tanuló az iskola által kiadott Kérelem - mindennapos testnevelés alól 

heti 2 óra mentesség elnevezésű dokumentumot benyújthatja. A tanuló félévente egy-

szer (a kérelmen szereplő időpontig) köteles az edzője által írt értékelést leadni, melynek 

tartalmaznia kell a tanuló edzéslátogatottságát, a félév során végzett edzésmunkát, il-

letve a versenyeken való részvételt, eredményeket. Ennek hiányában a benyújtott kér-

vény érvényét veszti. 

 

A 2017/2018-as tanévtől első és második évfolyamon 2 óra/hét testnevelésóra keretében köte-

lezően választandó tevékenység: 

• labdajáték 

• úszás 

• társastánc 

Beiratkozáskor a szülő két évre választ tevékenységet, évközi váltás csak orvosi igazolással 

lehetséges. 

 

A 2017/2018-as tanévtől felmenő rendszerben a 2 óra/hét testnevelésóra keretében kötelezően 

választandó tevékenység: 

• labdajáték 

• úszás 

• társastánc 

Minden év május 20-ig a szülő nyilatkozik a választott mozgásformáról, mely a következő tan-

évre érvényes. 

 

  



Szegő Gábor Általános Iskola                                               Szervezeti és működési szabályzat 
 

36 

 

6.11. Gyógytestnevelés 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 142.§ (3) bekezdése szerint: „Amennyiben a tanuló szak-

orvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a min-

dennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelés 

órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát.” 

 

6.12. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

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

az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. 

A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli 

órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások: 

• szakkör, 

• énekkar, 

• DSE foglalkozások, 

• tömegsport foglalkozások, 

• felzárkóztató foglalkozások, 

• tehetségfejlesztő foglalkozások, 

• továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

• fejlesztő foglalkozások, 

• alapfokú művészeti oktatás. 

6.12.1. A napközis foglalkozás, a tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok 

A 2011. évi CXC tv. 27.§ (2) és 46 § (1) a) pontja alapján a tanuló köteles tizenhat óráig az 

intézményben szervezett foglalkozásokon részt venni, 1-8. évfolyamon. A hatályos jogszabá-

lyok értelmében iskolánk biztosítja a 16 óráig történő foglalkozások megszervezését a tanulók 

számára. 

Az 55. § (1) bekezdés szerint, az intézményvezető a szülő kérelmére felmentheti a tanulót a 

tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozásokon való részvétel alól. Az intézményvezető 

azonban fenntartja azt a jogát, hogy a kérelem elfogadását mérlegelje, illetve a tanuló tanulmá-

nyi eredményének romlása esetén a határozatot felülvizsgálja. 

A felmentés külön e célra szolgáló formanyomtatványon kérelmezhető, mely letölthető az is-

kola honlapjáról, illetve nyomtatott formában a titkárságon igényelhető. Ebben jelezni kell: 
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• az eltávozás időpontját napi bontásban, eltérő órarend esetén „A” (páratlan) és „B” (pá-

ros) hétre vonatkozólag külön-külön, 

• a kérelem indoklását. 

A kérelem alapesetben egy tanévre, illetve a jóváhagyás dátumától a tanév végéig szól, a jog-

alapul szolgáló körülmények tanév közbeni változásakor új kérelmet kell kitölteni. 

A foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet 

a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az eltávozásra 

az intézményvezető, vagy intézményvezető-helyettes adhat engedélyt. 

 

6.12.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

• A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató, fej-

lesztő foglalkozás kivételével - önkéntes. 

• A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy 

tanévre szól. 

• A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, 

heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején 

az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 

• A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói szülői, nevelői igé-

nyeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

• A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg, akik 

munkájukat munkaköri leírások alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást ve-

zethet az is, aki nem az iskola pedagógusa, az intézménnyel kötött szerződés 

alapján. 

 

6.12.3. Tanulmányi kirándulások 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

évente egy alkalommal az éves munkatervben meghatározott időpontban osztályaik számára 

tanulmányi kirándulást szervezhet. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnököknek 

az osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük. 
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6.12.4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

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

nek megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Az ünnepé-

lyek, megemlékezések a tanulók nemzeti identitás-tudatának fejlesztése, hazaszeretetük mélyí-

tése, az egymás iránti tisztelet, türelem formálására szolgálnak. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a ne-

velőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

Az intézményi rendezvényekre való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagó-

gusok és a tanulók számára egyenletes, - a képességeket és a rátermettségeket figyelembe vevő 

- terhelést adjon. 

Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és tanulók jelenléte köte-

lező az alkalomhoz illő öltözékben. 

Az intézmény hagyományos kulturális és nemzeti ünnepi rendezvényei:  

• tanévnyitó ünnepély 

• október 6. 

• október 23. 

• Belvárosi Napok 

• „Adventtől-vízkeresztig” prog-

ramsorozat 

• március 15. 

• június 4. - Nemzeti Összetarto-

zás Napja 

• ballagás 

• tanévzáró ünnepély 

• az iskolaszintű versenyek és szó-

rakoztató rendezvények. 

 

7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 

7.1. Az intézmény nevelőtestülete 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény pedagó-

gusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagó-

gus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.  

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési 

– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jog-

szabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslat-

tevő jogkörrel rendelkezik.  
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7.2. A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

7.2.1. Állandó értekezletek a tanév során 

• tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,  

• félévi és év végi osztályozó konferencia,  

• tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),  

• nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),  

• rendkívüli értekezletek (szükség szerint).  

A nevelőtestületi értekezlet tárgyalja a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabály-

zat, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadá-

sával, valamint a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával 

kapcsolatos napirendi pontokat, tanítás nélküli munkanapok felhasználását. 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tag-

jának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést. 

 

7.2.2. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fon-

tos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, meg-

változtató rendeletek és utasítások értelmezése céljából), ha azt a nevelőtestület tagjainak leg-

alább 50%-a, vagy az intézmény intézményvezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület dön-

tést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitele-

sítő) ír alá.  

 

7.2.3. Osztályértekezlet 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldá-

sát osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközös-

ségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, 

az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak meg-

tárgyalása céljából.  
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7.2.4. Tanév rendjéhez kapcsolódó értekezletek 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, januárban félévi értekezletre, júniusban az intéz-

ményvezető által kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézmény-

vezető vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban 

– osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.  

 

7.2.5. Munkavállalói értekezlet 

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

 dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.  

 

7.2.6. Döntések és határozathozatalok rendje 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az intéz-

ményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába ke-

rülnek. 

 

7.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

7.3.1. Intézményünk munkaközösségei 

a.) Társadalomtudományi munkaközösség 

b.) Természettudományi munkaközösség 

c.) Idegen nyelvi munkaközösség 

d.) Testnevelés munkaközösség 

e.) Alsós munkaközösség (reál) 

f.) Alsós munkaközösség (humán) 

g.) Osztályfőnöki munkaközösség 

h.) Pályaorientációs munkaközösség 

i.) Digitális munkaközösség 

j.) Matematika munkaközösség 
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7.3.2. A szakmai munkaközösségek feladatai 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves munkaterv-

vel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: 

• A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösségek részt vesznek az intéz-

mény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. 

• Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvona-

lát, minőségét.  

• Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a  

• gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-veze-

tők 

• rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével.   

• A munkaközösségek a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesznek az intézményben 

folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének mű-

ködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

• Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.  

• Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a me-

gyei 

• és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése 

céljából.  

• Tanulmányi versenyek eredményeit közzéteszik. (iskolai honlap) 

• Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

• Tanulmányi kirándulásokat szerveznek a szülők anyagi felelősségvállalásának függvé-

nyében 

• Javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzését illetően.  

• Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.  

• Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák anyagát, ezeket fejlesztik és 

értékelik.  

• Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasz-

nálására.  

• Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai hallgatók szakirányítá-

sának ellátására.  
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• Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pe-

dagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapaszta-

latairól  

• negyedévente referál az intézmény vezetőinek.  

• Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.  

 

7.3.3. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség vélemé-

nyének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.   

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagó-

gusok között. 

 A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a 

munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámo-

lót készít a félévi és a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról. 

Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.  

Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezetőnél; a munkaközösség minden tagjánál órát látoga. 

Az intézményvezető megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai el-

lenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény veze-

tésének.  

Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül.  

Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a kö-

zösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.  

Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezető, akkor a munkaközösség-vezető kö-

teles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről. 
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8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

8.1. A szülői munkaközösség 

Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, köteles-

ségük teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK) működik. 

Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választ-

ják: 

• elnök 

• elnökhelyettes(ek) 

Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott 

osztály SZMK-elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az iskola szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola SZMK vá-

lasztmánya. Az iskola SZMK választmányának munkájában az osztály szülői munkaközössé-

gek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. 

Az iskolai SZMK választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai SZMK 

alábbi tisztségviselőit:  

• elnök 

• elnökhelyettes 

Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: 

• megválasztja saját tisztségviselőit 

• kialakítja saját működési rendjét 

• az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét 

• képviseli a szülőket az köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésé-

ben 

• véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint az 

SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak 

• véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valam-

ennyi kérdésben 

Az iskolai SZMK elnöke közvetlenül az iskola intézményvezetőjével tart kapcsolatot. 

Az iskolai SZMK választmányát az iskola intézményvezetőjének tanévenként legalább 2 alka-

lommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. 
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8.2. A diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diák-

önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működé-

sével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti 

és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának 

módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az in-

tézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, legfel-

jebb ötéves időtartamra.  

A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – di-

ákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint 

– be kell szerezni: 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

• a házirend elfogadása előtt  

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézményvezető felelős.  

 

8.3. Az osztályközösségek 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető cso-

portja.  

Döntési jogkörébe tartoznak:  

• az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,  

• küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  

• döntés az osztály belügyeiben.  

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök  
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Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az intézmény-

vezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve.  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmene-

telét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. Szülői értekezletet tart.  

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: félévi és év végi statisztikai ada-

tok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztrá-

ció elvégzése, hiányzások igazolása.  

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsola-

tot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osz-

tályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

8.4. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

8.4.1. Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. Az iskola 

tanévenként legalább két szülői értekezletet tart.  A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szep-

temberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. A beiratkozott gyermekek szüleit tájékoztatja 

az intézmény a tanév kezdetét megelőző első szülői értekezletén - a tanév kezdésének zavarta-

lansága érdekében. 
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Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a szülői munkaközösség el-

nöke, az osztályfőnök - a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására, a ballagás-

sal kapcsolatos teendők megbeszélésére. Szülői értekezletet kell összehívni a továbbtanulással 

kapcsolatban. 

 

8.4.2. Fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az intézményvezető által kijelölt időpontban 

– két alkalommal tart intézményi fogadóórát, ahol szóbeli tájékoztatást ad a tanulókról. A ta-

nulmányaiban jelentősen visszaesett tanuló szülőjét a szaktanár írásban értesíti és behívja az 

intézményi fogadóórára. A tanulmányaiban visszaesett tanuló szüleit a félév illetve a tanév vége 

előtt minimum 1 hónappal írásban értesíti a szaktanár. Amennyiben a szülő/gondviselő a mun-

katervben rögzített időpontú fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, 

telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. A pedagógusok 

egyéni heti fogadóórákon biztosítják a szülőkkel való konzultáció lehetőségét a gyermekek ér-

dekében. Az iskolában folyó nevelési-oktatási munka bemutatására az első évfolyamon tájé-

koztató szülői értekezletet szervezünk az érdeklődő szülőknek. 

 

8.4.3. A külső kapcsolatok rendszere és formája 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

• a fenntartó 

• Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

• a megyei pedagógiai intézet 

• helyi oktatási intézmények vezetősége 

• a helyi nevelési tanácsadó 

• JNSZM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve 

• Rendőrség 

• Tűzoltóság 

• Étkezést biztosító szervezet 

• Képviselőtestület 

• Szolnoki Városi Pedagógiai Szakszolgálat  

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 
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Az eredményes oktató és nevelő munka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot  tart 

fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

• Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával 

Az alapítvány neve: Gyermekünkért,Iskolánkért Alapítvány 

• A helyi gyermek- ill. ifjúsági szervezetekkel 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető-helyette-

sek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel a folyamatosan kapcsola-

tot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

• A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kap-

csolatot tart fenn az Iskola-egészségügyi Szolgálatával (Szolnok, Baross G.u.1.) és 

ennek segítségével megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

• A tanulók veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek és ifjúságvédelmi 

felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel 

és a Humán Szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető a fe-

lelős. 

Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület vagy a vezetőség döntése alapján térítésmente-

sen használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek- ill. ifjúsági szervezetek helyi cso-

portjai: 

• KOLTÓI DSE 

• A nevelők szakmai munkájának segítéséért, fejlesztéséért az iskolában működő 

szakmai munkaközösségek közül az alábbiak kapcsolódnak be területi /iskolaközi/ 

szakmai munkaközösségek munkájába: 

• testnevelési munkaközösség 

• gyógytestnevelési munkaközösség 

• idegen-nyelvi munkaközösség 

• magyar-nyelv és irodalom 

• informatika 

• Városi Diáksport Bizottság 

• Szolnoki Sportiskola 

• Szolnoki Sportcentrum  
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Ezek köre évente változhat, bővülhet:  

• Alkalmankénti kapcsolat jön létre a város kulturális, művelődési in-

tézményeivel:  

• Művelődési Központok 

• Könyvtárak 

 

9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

9.1. Oktatási intézmények külső kapcsolatának szabályozása  

A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján 

kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy 

szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, 

tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós te-

vékenység megszervezésébe, aki, vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesz-

tési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 

szakmai ajánlásával. 

1. A pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények, gyer-

mekjóléti szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi 

szolgáltató a nevelési-oktatási intézmény partnerintézményei.  

2. A kapcsolattartás módjai:  

2.1 együttműködési megállapodás alapján  

2.2 informális megbeszélés, megegyezés szerint  

2.3 az intézmény munkatervében rögzítettek alapján  

3. A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű, 

valamint tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók 

magas színvonalú és eredményes ellátása érdekében az intézmény – az említett tanulók 

nevelését-oktatását, továbbá speciális ellátását végző pedagógusai révén – folyamato-

san, az éves munkaterv és a szakmai munkaközösségek munkaprogramjában foglalt üte-

mezés szerint kapcsolatot tart az illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal.  

4. A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvona-

lának minél magasabb szintű ellátása érdekében az iskolavezetés által kialakított infor-

mális csatornákon és a különböző – a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által 

meghirdetett – programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más 

rendezvényeken történő részvétel útján valósul meg.  
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5. Gyermekjóléti szolgálat: 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és meg-

szüntetése érdekében a: 

• gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

• gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más szemé-

lyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

• a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat 

• beavatkozását szükségesnek látja, 

• esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben 

• való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

• közös családlátogatás 

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

6. Egészségügyi szolgáltató: Az intézmény a gyermekek rendszeres egészségügyi felügye-

letét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval 

az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

A pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltató intézményekkel való kapcsolattartásért 

az intézményvezető a felelős, aki a nevesített partnerintézmények vonatkozásában az együtt-

működés feladatainak végzésével a nevelőtestület egyes tagjait bízza meg.  

A kapcsolattartás főbb formái:  

• az iskolavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az iskola pedagógusai a 

pedagógiai szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon, tanács-

kozásokon, műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői konzultá-

ciókon és más szakmai rendezvényeken;  

• a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadói, szakértői megsegíté-

sének igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére;  

• vizsgálatok, kontrollvizsgálatok révén a gyermekek, tanulók részképesség-fejlődés-

ének diagnosztizálása és a szükséges iskolai fejlesztésük előírása a mindennapi kap-

csolattartás szintjét képezi a pedagógiai szakszolgálatokkal;  
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• évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok mun-

katársaival az általuk foglalkoztatott gyermekekről, tanulókról;  

• esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény pedagógusai, az osztályfőnökök, 

a gyermekvédelmi felelős, és fejlesztőpedagógusok bevonásával.  

 

9.2. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi 

büntetésben részesíthető. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (l)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szem-

ben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg: 

• A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

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

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését kö-

vető 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

• A fegyelmi eljárás megindításáról mind a szülőt/törvényes képviselőt és mind a kötele-

zettségszegést megvalósító tanulót tájékoztatni kell, az elkövetett kötelességszegés 

tényről, illetve a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kime-

neteléről. 

• A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. 

• A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője/ törvényes kép-

viselője, a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási cél-

lal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítási céllal meghívottak csak a 

meghallgatás időtartamáig lehetnek a tárgyaláson. 

• A fegyelmi - és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet há-

rom munkanapon belül el kell készíteni és rendelkezésre kell bocsátani az intézmény-

vezetőnek, a fegyelmi bizottság összes tagjának, továbbá az érintett tanulónak/ tanulók-

nak és törvényes képviselőknek. 

• A fegyelmi tárgyalás után a nevelőtestület elsőfokú határozati döntést hoz, melynek 

meghozatali időpontját minél előbb szükséges kitűzni. 

• A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

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

elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni. 
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• A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Az egyeztető eljárás célja a köteles-

ségszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelesség-

szegő és a sértett 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 részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

• az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén információt ad a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, 

• a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fe-

gyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell je-

lölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét, 

• az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége, 

• az egyeztető eljárás időpontját az intézményvezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás idő-

pontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus szemé-

lyéről írásban értesíti az érintett feleket, 

• az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek 

személyét mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja, 

• az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az intézményvezetővel való konzul-

táció után jelöli ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az 

egyeztető eljárás időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti, 

• az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatá-

sáért felelős személy kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját, 

• az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell 

folytatni, 

• az egyeztető eljárás eredményét írásba kell foglalni, melynek elsődleges célja a felek 

akaratának kifejezésre juttatása, rögzítése, a megállapodást az érintett feleknek, kiskorú 

tanuló esetén a törvényes képviselőnek kell aláírnia, 

• ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem or-

voslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szük-

séges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni,  

• ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi 

eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, 
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• ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető 

eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osz-

tályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A nevelőtestületnek mérlegelési joga van abban 

a kérdésben, hogy a tanuló a kötelezettségét vétkesen és súlyosan szegte-e meg, illetve a testület 

indít-e fegyelmi eljárást. 

A tanulóval szembeni fegyelmi büntetés A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC Tör-

vény (továbbiakban: Nktv.) 58.§ értelmében a tanuló ha kötelességeit vétkesen és súlyosan 

megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható és fegyelmi büntetésben részesíthető. Ennek 

részletes szabályozása fent nevezett jogszabály említett szakasza részletesen szabályozza. 

A fegyelmi eljárás lebonyolítása kötelező abban az esetben, ha a tanuló saját magával szemben 

kéri az eljárás lefolytatását. A fegyelmi büntetés a Nktv. 58.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint 

az alábbi lehet: 

• a) megrovás, 

• b) szigorú megrovás,    

• c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

• d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

• e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

• f) kizárás az iskolából. 

Az Nktv. értelmében 10 éven aluli gyermekkel szemben fegyelmi eljárás nem folytatható le. 

Tanköteles tanulóval szemben eltiltás az adott iskolai tanévtől vagy a kizárás büntetési fokoza-

tot csak rendkívüli, vagy rendszeresen ismétlődő vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben 

a Nktv. 58.§ (5) szakaszában meghatározottak szerint köteles eljárni az iskola: „...Ebben az 

esetben a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó 

iskola, kollégium segítséget nyújt a szülőnek az új iskola, kollégium megtalálásában. Abban az 

esetben, ha az iskola, a kollégium a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat jog-

erőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól nem 

kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő 

kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium három napon belül 

köteles megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül 

másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. 
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Az iskolát, kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt intézményben a ne-

velés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. Szakképzési centrum tanulója ese-

tében a szakképzési centrum másik tagintézménye is kijelölhető. A köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. A (4) bekezdés d) 

pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola intézményvezetője 

a tanuló átvételéről a másik iskola intézményvezetőjével megállapodott. A (4) bekezdés c) pont-

jában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed 

ki…." 

10. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

10.1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 167. §(1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár gyűjteményét a helyi 

pedagógiai programnak megfelelően, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevéte-

lével kell fejleszteni. 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a ne-

veléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati is-

meretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szer-

vezeti egység. 

Könyvtárunk SZMSZ- e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

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

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 163. § (2) 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

• a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az ál-

lomány szabadpolcos elhelyezésére 

• legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

• tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tar-

tás biztosítása,  

• rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentu-

mok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetésé-

hez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel. 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal. Könyvtáros-tanárunk nevelő-ok-

tató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi. Az intézmény számára vásárolt 

dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni.  
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10.2. Az iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők: 

• gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása,  

• tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  

• az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása,  

• könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

• könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

• tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára  

• a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.  

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:  

• a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása, 

• a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

• számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

• tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szol-

gáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak do-

kumentumairól, szolgáltatásairól,  

• más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  

• részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 

10.3. Az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos feladatok 

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros –munkaköri feladatként– a következő feladatokat 

látja el: 

• közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,  

• követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számá-

nak alakulását, 

• követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,  

• a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, 

tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.  
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Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára 

beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak. 

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell 

hozni az iskola honlapján.  

 

10.4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

• Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása:  

• az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilván-

tartásba kell venni 

• az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tan-

könyveket szintén nyilvántartásba kell venni. 

• A könyvtár szolgáltatásai a következők: 

• szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak 

kölcsönzése (az utóbbiak korlátozott számban), 

• tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő 

könyvek kölcsönzése, 

• információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

•  lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentu-

mok olvasótermi használata, 

• tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról. 

•  más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

• könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

• nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése 

• tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatások-

ról 

 

10.5. Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat 

10.5.1. A könyvtár használóinak köre 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használ-

hatják.  

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 
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Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszű-

nésekor a könyvtári tagság is megszűnik.  

A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az osztályfőnök tájékoztatja a könyv-

táros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk 

kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. 

Az adatokat a könyvtár a Szirén integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az 

olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a vég-

rehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre ke-

rülnek. 

 

10.5.2. A könyvtárhasználat módjai 

- helyben használat, 

- kölcsönzés, 

- könyvtárközi kölcsönzés, 

- csoportos használat 

- a kézikönyvtári állományrész használata, 

- a külön gyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentu-

mok, muzeális dokumentumok, folyóiratok használata 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad: 

- az információk közötti eligazodásban, 

- az információk kezelésében, 

- a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

- a technikai eszközök használatában. 

 

10.5.3. Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik. 

A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap idő-

tartamra. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható. A kölcsönzésben lévő dokumentumok 

előjegyezhetők. 

Az iskolából távozó, illetőleg a végző tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének 

időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumo-

kat vissza kell szolgáltatni. 
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A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentu-

mot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az ol-

vasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pó-

tolni.  

 

10.5.4. A könyvtár nyitva tartási ideje   

Hétfő: 11:30 – 15:30 

Kedd: 12:00 – 15:30 

Szerda: 12:00 – 15:30 

Csütörtök: 8:00 – 16:00 

Péntek: 9:00 – 12:00 

 

10.5.5. Könyvtárközi kölcsönzés 

A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk. Az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű köl-

csönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, más 

esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség. 

A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia 

kell a térítési díj vállalásáról. 

 

10.5.6. Csoportos használat 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, a 

szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthat-

nak. 

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfelel-

tetett ütemterv szerint kerül sor. 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 

 

10.5.7. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

- információszolgáltatás, 

- szakirodalmi témafigyelés, irodalomkutatás, 

- ajánló bibliográfiák készítése 

- Internet-használat 
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10.5.8. A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 

szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók 

felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelentésé-

ért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos álla-

potban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményének 

kell tekinteni. A könyvtárban elhelyezett tanulói gépek forgalmát ellenőrizzük. 

 

10.5.9. A dokumentumok nyilvántartásba vétele 

A dokumentum leírás szabályai Szirén integrált könyvtári rendszeren belül. 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai le-

írás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

minden esetben az adott dokumentum. 

Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet ráve-

zetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek 

raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

10.6. Gyűjtőköri szabályzat 

10.6.1. Az iskolai könyvtár feladata 

„Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat 

és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai 

könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb doku-

mentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához 

szükséges eszközökkel.” 

16/1998. (IV.8) MKM rendelet. 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos 

feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. 

E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és 

rendelkezésre bocsátja dokumentumait. 
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10.6.2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai 

Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztemati-

kus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata. 

Az állománybővítés fő szempontjai: ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a köz-

eljövő újabb kihívásainak, egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, 

szükség van a rendszeres, átgondolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesz-

tésre. 

Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók meg: 

• Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők:  

• Könyvtárunk típusa: iskolánk alapfokú oktatási intézmény, ahol nappali 

rendszerben a nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás történik.  

• Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a peda-

gógiai program megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt 

az általános és sajátos pedagógiai program megvalósításában, illetve általá-

nos nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok és a pedagógusok 

felkészülését tanóráikra, illetve az érettségi vizsgákra, ahol biztosítja a szük-

séges dokumentumok, pl. verseskötetek, kötelező olvasmányok, növényha-

tározók, atlaszok stb. használatát is.  

• A könyvtár gyűjtőköri szempontjai: 

• Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános 

szakkönyvtár, amely megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és haszná-

latra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozzák az iskolá-

ban folyó oktató - nevelőmunkát. 

• A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő vá-

logatással gyűjt. 

• Fő gyűjtőkör: A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való 

törekvés. A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg: 

• lírai, prózai, drámai antológiák 

• klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

• egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei 

• nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) 

• tematikus antológiák 

• életrajzok, történelmi regények 
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• ifjúsági regények 

• általános lexikonok 

• enciklopédiák 

• a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató 

alap- és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő 

művek 

• a használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

• a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadvá-

nyok 

• a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

• a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

• a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédle-

tek 

• pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

• felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadvá-

nyok 

• az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások 

• kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához, pl. mintakatalógu-

sok, tantárgyi bibliográfiák, jegyzékek, 

• az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások 

• családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, ren-

deletek és azok gyűjteményei 

• az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjteményei 

• a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogsza-

bályok, illetve azok gyűjteményei 

• audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár 

állományába tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentu-

mok,  

• Tipológia / dokumentumtípusok: 

• Írásos nyomtatott dokumentumok 

- könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv 

- térképek, atlaszok 
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• Audiovizuális ismerethordozók 

- képes dokumentumok (DVD, videokazetta) 

- hangzó dokumentumok  

• Számítógépes programok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-

ROM, multimédiás CD-k 

• Egyéb dokumentumok: 

- pedagógiai program 

- pályázatok 

- oktatócsomagok 

• A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége: 

• A tantervhez kapcsolódva a teljesség igényével gyűjti: 

- lírai, prózai és drámai antológiák 

- klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

- klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei 

- közép- és felsőszintű általános lexikonok 

- a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen 

bemutató segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő mű-

vek 

- a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok 

- a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, se-

gédletek 

- a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készí-

tett kiadványok 

- az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalá-

sok 

- családjogi, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabá-

lyok, rendeletek és azok gyűjteményei 

- az oktatással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és azok gyűjte-

ményei 

- a tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és 

jogszabályok, illetve azok gyűjteményei 
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• Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a 

pénzügyi, tárgyi szempontokat figyelembe véve): 

- nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom) 

- tematikus antológiák 

- életrajzok, történelmi regények 

- ifjúsági regények 

- általános lexikonok 

- enciklopédiák 

- a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen 

bemutató alap- és középszintű segédkönyvek, történeti összefogla-

lók, ismeretközlő művek 

- Jász- Nagykun- Szolnok megyére és Szolnokra vonatkozó helyisme-

reti és helytörténeti kiadványok 

- az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások 

- pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

- kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához (mintakata-

lógusok, tantárgyi bibliográfiák, jegyzékek) 

- audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok.  

 

10.7. Katalógusszerkesztési szabályzat 

10.7.1. A könyvtári állomány feltárása 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A 

könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi  

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.  

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:  

• raktári jelzet  

• bibliográfiai és besorolási adatokat  

• ETO szakjelzeteket  

• tárgyszavakat  
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10.7.2. A dokumentum leírás szabályai 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai le-

írás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).  

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egysze-

rűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok 

szabályok érvényesek. 

 

10.7.3. A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai 

• főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat  

• szerzőségi közlés  

• kiadás sorszáma, minősége  

• megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve  

• oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret  

• sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám  

• megjegyzések  

• kötés: ár  

• ISBN szám  

 

10.7.4. Besorolási adatok 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.  

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:  

• a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe)  

• cím szerinti melléktétel  

• közreműködői melléktétel  

• tárgyi melléktétel  

 

10.7.5. Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet ráve-

zetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek 

raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám.  

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja.  

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.  
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10.7.6. Az iskolai könyvtár katalógusa 

• A tételek belső elrendezése szerint:  

• betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)  

• tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)  

• Dokumentumtípusok szerint:  

• könyv  

• Formája szerint:  

• digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével 

 

10.8. Tankönyvtári szabályzat 

10.8.1. Ingyenes tankönyvek kölcsönzése 

Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének: 

• Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra. 

• Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján 

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tanköny-

vek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. 

Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem 

használja folyamatosan a kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az is-

kolai könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek leg-

alább a huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és 

kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az 

iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

 

10.8.2. A kölcsönzés rendje 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) 

szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. 

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév 

közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, meg-

rongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának meg-

téríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából 

származó értékcsökkenést. 
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10.8.3. A tankönyvek nyilvántartása 

Az iskolai könyvtár adatbázisban B és T raktári jelzettel szerepelnek a tankönyvek. 

 

10.8.4. Kártérítés 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot 

stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Az elhaszná-

lódás mértéke ennek megfelelően: 

• az első év végére legfeljebb 25 %-os 

• a második év végére legfeljebb 50 %-os 

• a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

• a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

Módjai: 

• ugyanolyan könyv beszerzése 

• anyagi kártérítés az intézményvezetőírásos határozatára   

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, 

a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által be-

nyújtott kérelem elbírálása az intézményvezető hatásköre. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező ol-

vasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 
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11. Záró rendelkezések 

11.1. Az SZMSZ hatálybalépése 

A SZMSZ 2017. év szeptember hó 01. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.  

 

Kalmárné Szász Julianna 

intézményvezető 

  

11.2. Az SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás ese-

tén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és ta-

nulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

iskola intézményvezetőjéhoz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

 

11.3. Legitimáció 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szegő Gábor Általános Iskola nevelőtestülete 2022. 

augusztus 30-i ülésén jóváhagyta. 

A jóváhagyás az Intézményi tanács egyetértésével, az iskolahasználók véleményének kikérésé-

vel történt. 

 

Szolnok, 2022. augusztus 30. 
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I. számú melléklet – Adatkezelési szabályzat 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a Belvárosi Általános Iskola nyilvántartásával összefüggő leg-

fontosabb adatvédelmi, informatikai-biztonsági szabályokat tartalmazza különös tekintettel az 

adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi köve-

telményekre. 

 

I. Általános rendelkezések 

Jelen Szabályzat a következő jogszabályok rendelkezésein alapul: 

• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény, 

• a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 

 

II. A személyi iratok kezelésének főbb adatvédelmi követelménye 

Az intézményben személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz fel-

használásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, 

fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyé-

vel összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

A személyi iratok köre: 

• a személyi anyag iratai,  

• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

• a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb jogviszo-

nyaival kapcsolatos iratai (adóbevallás, fizetési letiltás, stb.), 

• a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott egyéb iratai. 
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III. Értelmező magyarázó rendelkezések 

 

Ezen szabályzat alkalmazása során: 

a) személyes adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, mind 

addig, amíg kapcsolata az érintett személlyel helyreállítható, 

b) különleges adat: egészségi állapotra vonatkozó személyes adat /más un. Különleges 

adatot a személyügyi adatkezelő nem tarthat nyilván/,  

c) közérdekű adat: közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes 

adat fogalma alá nem eső adat, 

d) titkos ügyiratkezelés: az adatnyilvántartás „Szolgálati titok” minősítésű adatainak elő-

írás szerinti kezelése annak teljes folyamatában (átvétel, kiadás, betekintés, visszavétel, 

továbbítás, nyilvántartás, hitelesítés, tárolás, selejtezés),  

e) helyesbítés: a nyilvántartott téves adatoknak a tényszerű adatokra történő jogszerű meg-

változtatása 

f) másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben történő 

megsokszorozása (a részleges terjedelmű megsokszorozás: kivonat), 

g) adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutásnak 

megakadályozása, 

h) személyügyi feladatokat ellátó személy: minden olyan vezető, ügyintéző, ügykezelő 

(adatrögzítő) aki adatnyilvántartással, személyi irattal összefüggő adatokat kezel. Az 

intézménynél ezen személyek alatt értendők a személyügyi, a bérgazdálkodási ügyin-

téző, intézményvezető, helyettese és iskola titkár, valamint meghatározott feladatok vo-

natkozásában a számítástechnikai feladatokat ellátó közalkalmazott.  

 

Jogosultságok és felelősségi szabályok 

A személyi iratok kezelése során az alábbi jogosultságokat és felelősségi szabályokat kell ér-

vényesíteni:  

a. A személyügyi szervezeti egység minden munkatársának a munkavégzésükhöz szüksé-

ges mértékű, teljes körű adatkezelési, betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési, üze-

meltetési jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van az intézmény személyi állo-

mány adataira vonatkozóan. Adattörlés csak a fegyelmi ügyiratok selejtezését követően, 

valamint helyesbítés csak vezetői engedéllyel történhet. A vezető vagy az általa megbí-

zott személy jogosult és köteles a személyügyi nyilvántartás folyamatos jog és szabály-

szerűségének negyedévenkénti dokumentált ellenőrzésére. 
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b. Az iskolatitkárnak az intézményre vonatkozóan az adatfelvételt és megváltozást nem 

tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési, üzemelte-

tési jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van. 

c. A szervezeti egység vezetőnek, helyettesének, az iskolatitkárnak az illetményszámfej-

téshez nélkülözhetetlen adatok vonatkozásában, az intézmény szervezeteit illetően rész-

leges adatkezelési, betekintési, adatrögzítési, üzemeltetési jogosultsága és adatvédelmi 

kötelezettsége van. 

d. Az intézményvezető jogosult a hivatal közalkalmazottjának személyi nyilvántartásba 

teljes körűen betekinteni. A betekintés vagy adatszolgáltatás során tudomásukra jutott 

adatot csak rendeltetésének megfelelően használhatják fel, és csak arra feljogosított sze-

mélynek hozhatják tudomására. 

e. A közalkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyilvántar-

tásba betekintésre, helyesbítés, másolat, kivonat kérésére illetve megismerésére, és fe-

lelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak le-

gyenek. 

f. A személyügyi számítástechnikai nyilvántartás programfejlesztője, karbantartója a nyil-

vántartott adatokhoz csak a munka végzéséhez szükséges mértékben férhet hozzá, jogo-

sultsága betekintésre, feldolgozásra terjed ki. 

g. Az ügyiratkezelő hozzáférési jogosultsága a jelentő lapokra, illetve a számítástechnikai 

eszközök hozzáférési jelszavát tartalmazó nyilvántartás nyilvántartásba vételére, meg-

létének ellenőrzésére, selejtezésére terjed ki. 

h. Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi biztost, valamint a belügyminiszter által 

megbízott személyeket illeti meg, mely során felvilágosítást kérhetnek, betekinthetnek, 

adatkezelést megismerhetik, az adatkezelő helyiségekbe beléphetnek. 

i. Az intézményvezető felel, ezen szabályzat kiadásáért, a szabályzatban foglalt adatvé-

delmi követelmények közzétételéért.  

 

Általános feladatok és eljárási szabályok 

a) A közalkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban nyil-

vántartott adatokkal kapcsolatban minden ezen szabályzat szerint információhoz jutó 

személyt adatvédelmi kötelezettség terhel, felelős a tudomására jutott adat rendelteté-

sének megfelelő felhasználásáért, valamint azért, hogy ezen szabályzat szerint illeték-

telen személy birtokába ne juthasson. 
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b) A személyügyi feladatokat ellátó személy köteles gondoskodni arról, hogy az adatot a 

megfelelő személy iratra, adathordozóra a keletkezésétől, változásától, helyesbítésétől 

számított 5 munkanapon belül munkatársai rávezessék, illetve kezdeményezni a mun-

káltatói jogkör gyakorlójánál az általa kiadott írásbeli rendelkezés szükség szerinti he-

lyesbítését. 

c) A személyügyi feladatot ellátó közalkalmazott az általa kezelt – közalkalmazotti jogvi-

szonnyal összefüggő – személyi iratra adatot, megállapítást csak közokirat, a közalkal-

mazott írásbeli nyilatkozata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés alapján tehet és köteles kez-

deményezni vezetőjénél a megítélése szerint valóságnak már meg nem felelő adat he-

lyesbítését, törlését. 

d) A közalkalmazotti nyilvántartás adatlapját csak az ezen szabályzat szerint teljes körű 

adatkezelési jogkörrel rendelkező személyügyi faladatot ellátó személy vezetheti, akit 

az adatnyilvántartás minden szakaszában és a tárolás során terhel az adatvédelmi köte-

lezettség. 

e) Személyi iratot tárolni csak a személyügyi feladatot ellátó közalkalmazott hivatali he-

lyiségében, a munkavégzést követően biztonsági zárral ellátott irattárolóban (páncél, - 

vagy lemezszekrényben) elzártan lehet. 

f) A személyügyi feladatot ellátó személy helyiségét – ha ott senki nem tartózkodik bent, 

zárva kell tartani. Az ilyen helyiségek ajtaját biztonsági zárral kell ellátni, kulcsait csak 

az ott dolgozók vehetik fel a portáról és munkaidő végén oda kell visszajuttatni.  

 

A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartás fizikai védelmének szabályai 

a) A személyügyi adatkezelést végző helyiségekbe az ott dolgozókon kívül csak a sze-

mélyügyi szervezet felettes vezetője, saját konkrét ügyében az intézménnyel közalkal-

mazotti jogviszonyban áll közalkalmazott és felettese, az új felvételre jelentkező és az 

ellenőrzésre jogosultak léphetnek be. 

b) A számítástechnikai mágneses adathordozókat, amelyeken személyügyi programok és 

adatok vannak, felhasználásuk megkezdésekor egyedi azonosító számmal, nyilvántar-

tásba kell venni, azt a mágneses adathordozókon fel kell tüntetni, a nyilvántartásban 

szerepelnie kell a nyilvántartási számnak, a használatba vétel időpontjának, kezelésre 

átvevő aláírásának, számítástechnikai nyilvántartás esetén nevének. 
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c) A személyügyi feladatot (is) ellátó személy által vezetett nyilvántartásban dokumentál-

tan átvett mágneses adathordozó biztonságos elzárásáért, illetéktelen személyek hozzá-

férésének megakadályozásáért az átvevő adatkezelő felelős. 

d) A számítástechnikai eszközökhöz (számítógépek) való hozzáférési jogosultság biztosí-

tását adatkezelőnként különböző azonosító jelszóval kell lehetővé tenni. 

e) A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a vezetője 

ismerhesse meg.  

f) Az egyénenkénti azonosító jelszavakról szolgálati titkos kezeléssel nyilvántartási doku-

mentációt kell felfektetni, lemezszekrényben vagy kazettában köteles tárolni. 

g) A személyügyi adatkezelést ellátó számítástechnikai munkahelyét csak a számítógép 

kikapcsolt állapotában hagyhatja el kezelője. 

h) Személyügyi feladatot ellátó számítógépes nyilvántartási rendszerhez más feladatot el-

látó számítógépes rendszer nem férhet hozzá. 

 

Az üzemeltetés biztonsági szabályai 

a) A közalkalmazotti nyilvántartás számítástechnikai eszközei kezelőjének (használóinak) 

nevét a hozzáférési jogosultságot biztosító azonosító jelszónyilvántartás mellett kell tá-

rolni, a jelszót az üzemeltető személyének megváltozásával egyidejűleg, vagy szükség 

szerint meg kell változtatni. 

b) A számítástechnikai rendszer vagy bármely eleme csak a vezető felhatalmazásával vál-

toztatható meg.  

c) A közalkalmazotti nyilvántartás programját úgy kell kialakítani, hogy automatikus mó-

don nyilvántartsa az üzemeltetést – az üzemeltetés időpontját, a kezelést végző szemé-

lyeket, a kezelt adatokat – valamint az üzemzavarok hatásainak elhárítása érdekében 

legalább napi 10 mentést kell biztosítania.  

d) A közalkalmazotti nyilvántartásban kezelt adatokat legalább hetente egyszer mágneses 

adathordozóra is ki kell vinni,  - mindig a legutolsó adatállomány megőrzésével, - az 

adatállományok változását naplózni kell. 

e) Annak érdekében, hogy a közalkalmazott megismerhesse, azt, hogy a közalkalmazotti 

adatnyilvántartásban szereplő adataiból kinek, milyen célból és milyen terjedelemben 

szolgáltattak adatot (adattovábbítás), az adatszolgáltatásra jogosultsággal ezen szabály-

zatban felhatalmazottak részére történő adatszolgáltatásról – a megjelölt adatokkal – A 

személyügyi szervezeti egységnek nyilvántartást kell vezetnie, melyet öt évig meg kell 

őriznie. 
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A személyi iratok iktatása 

a) A személyi iratokat külön számtartományon belül gyűjtőszámon kell iktatni. Az így 

beiktatott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sor-

rendjében, az e célra kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az így elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat kelte-

zésének időpontját is. A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt nem kell 

lerakni. Az irattározás  a közalkalmazotti jogviszony fennállásáig a személyzeti ügyin-

tézőnél történik. Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok kezelése az iskolatitkár fel-

adata. Az iratok tárolása, őrzése, kezelése is az ő feladata. 

b) A személyi iratokat a közszolgálati jogviszony megszűnését követően történő irattárba 

helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét, 

időpontját és az iratkezelő személy (ügyintéző) aláírását. 

c) Az irattárban elhelyezésre kerülő „régi anyag” elnevezésű személyi iratokat úgy kell 

tárolni, ahhoz csak az intézményvezető, a helyettese férhessen hozzá. 

d) A személyi iratok a közalkalmazottat alkalmazó intézmény tulajdonát képezik. Az ira-

tokban szereplő személyes adatokra a személyi adatok védelméről és a közérdekű ada-

tok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

e) A közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat amennyiben a jog-

viszony nem jött létre – az érintettnek, illetve a személyi anyagot  a korábbi munkálta-

tónak vissza kell adni. E szabály betartása minden esetben kötelező, mivel ellenkező 

esetben megsérülhetne az érintett adatvédelmi jogai. 

 

A személyi iratokba történő betekintés szabályai 

A személyi iratokba csak az alábbi szervek és személyek jogosultak betekinteni:  

• Intézményvezető 

• Fenntartó szervezet vezetői 

• Belügyi szervek (rendőrség, ügyészség, bíróság) 

• Munkaügyi központ 

A személyi iratok kezelésének legfontosabb technikai szabályai: 

a) Az intézménynél keletkezett személyi iratok kezeléséről a jelen közalkalmazotti adat-

védelmi, valamint az ügyirat-iratkezelési szabályzatban kell rendelkezni. 

b) A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

a. közokirat, vagy a közalkalmazott nyilatkozata,  
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b. a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,  

c. bíróság vagy más hatóság döntése, illetve 

d. jogszabályi rendelkezés. 

c) A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott személyi iratait – az 

irattározási tervnek megfelelően – irattárban kell elhelyezni. 

d) A személyi anyagot a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig 

meg kell őrizni. Tárolásáról és levéltárba helyezéséről a Hivatal ügyirat kezelési sza-

bályzatában és irattározási tervében kell rendezni. 

 

Az adatvédelmi törvény hatálybalépése előtt keletkezett és tárolt személyi iratok kezelés-

ének szabályai 

a) Az intézménynél az adatvédelmi törvény hatálybalépése előtt keletkezett és tárolt sze-

mélyi iratokat – kivéve a kinevezési (alkalmazás iratot, az erkölcsi bizonyítványt, az 

esküokmányt és az utolsó, két évnél nem régebbi önéletrajzot – régi anyag elnevezéssel 

– zárt anyagként az irattárban elkülönítetten kell elhelyezni, és 5 évig meg kell őrizni. 

b) A kinevezési (alkalmazási) iratot, az erkölcsi bizonyítványt, az esküokmányt és az 

utolsó, 5 évnél nem régebbi önéletrajzot a személyi anyagba kell áthelyezni. 

c) A zárt anyagként irattárba helyezett iratokba való betekintésre csak a személyi iratokba 

történő betekintés szabályai (3.§) című fejezetben felsorolt személyek jogosultak. 

 

A személyi anyag tartalma 

a) A személyi anyag tartalma: 

a. az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja, 

b. az önéletrajz, 

c. az erkölcsi bizonyítvány, 

d. a kinevezés, 

e. a besorolásról, illetve 

f. a visszatartásról, valamint 

g. az áthelyezésről rendelkező iratok, 

h. a minősítés, 

i. a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

j. a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, valamint 

k. közalkalmazotti igazolás másolata. 

b) A fenti iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni.  
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c) A személyi anyagba való betekintésre jogosultak:  

a. saját adataiba a közalkalmazott, 

b. a közalkalmazott felettese, 

c. a törvényességi ellenőrzést végző, 

d. a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

e. munkaügyi per kapcsán a bíróság,  

f. feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint közalkal-

mazotti jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó 

hatóság, az ügyész és a bíróság, 

g. az illetmény számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott mun-

katársa feladatkörén belül. 

 

A felelősségi viszonyok szabályai 

A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért az intézményben: 

• az intézményvezető, 

• az érintett közalkalmazott felettese, 

• iskolatitkár 

• a közalkalmazott, ügykezelő, fizikai alkalmazott a saját adatainak közlése tekin-

tetében tartozik felelősséggel. 

a) A közalkalmazott – közalkalmazotti jogviszonyban álló – felettese felelősségi körén 

belül minden esetben köteles az Adatlapon dokumentálni a jogosultság gyakorlásának 

jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét. 

b) A személyzeti vezető felelősségi körén belül köteles intézkedni arról: 

• hogy az adatot a megfelelő személyi, illetve személyzeti iratra az adat keletkezé-

sétől, illetőleg változásától számított – legkésőbb 5 munkanapon belül – rávezes-

sék,  

• a közalkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását a 

kezdeményezés és igazolás alapján legkésőbb 3 munkanapon belül átvezessék,  

• ha a közalkalmazott nem az általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy helyes-

bítését kéri, kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál az adathelyesbítés, 

illetve kijavítás engedélyezését, ezt követően a munkáltatói jogkör gyakorlójának 

döntése alapján haladéktalanul köteles eljárni.  

c) A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott felelősségi körén belül köteles 
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• gondoskodni arról, hogy az általa kezelt – a közalkalmazotti jogviszonnyal össze-

függő – adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jog-

szabályi rendelkezések tartalmának,  

• gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás 

kerülhessen, amely adatforráson alapul, 

• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezde-

ményezni a személyzeti szervezet vezetőjénél, ha a megítélése szerint a személyi 

iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg. 

d)  A közalkalmazott, ügykezelő, fizikai alkalmazott felelős azért, hogy az általa az intéz-

mény részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak le-

gyenek. 

 

Biztonsági előírások 

a) Az adatbiztonság szabályozásának biztosítani kell: 

• az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő ille-

téktelen fizikai hozzáférés megakadályozását,  

• az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megvál-

toztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését, 

• annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnika és ma-

nuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre vagy a tár tartalmát illeték-

telenül megismerjék, töröljék vagy bármely módon megváltoztassák, 

• annak megakadályozását, hogy adatkezelésre használt távadat átviteli vonalon az 

adatokhoz illetéktelenül hozzáférjenek,  

• a hozzáférési jogosultság betartását,  

• azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,  

• annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett esz-

köztárba milyen adatokat, mikor és ki rögzíti, illetve intézkedett a rögzítésről,  

• annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat ille-

téktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék vagy bármilyen módon megváltoz-

tassák.  
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b) A fizikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: 

• az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kiválasz-

tani, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, 

tűz vagy természeti csapás ellen,  

• azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését a hivatalos 

feladataikkal összhangban megállapított felhatalmazás alapján kell szabályozni, 

ellenőrizni, 

• számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, fel-

használását és a hozzáférést ellenőrizni kell,  

• az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilvántar-

tást kell vezetni,  

• meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó eszkö-

zöket üzemeltethetik, 

• a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító kártyás jelszó) szol-

gálati titokként kell kezelni,  

• gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsága megoldá-

sainak dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá. 

c) Az üzemeltetési biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: 

• össze kell állítani és elérhető helyen kell tartani a számítástechnikai eszközök 

használatára felhatalmazott személyek névsorát, feladataikat körül kell határolni, 

• meg kell határozni az adatokhoz való hozzáférés szintjének szabályait, 

• külső személy – pl. karbantartás, javítás, fejlesztés céljából – a számítástechnikai 

eszközökhöz lehetőleg úgy férjen hozzá, hogy a kezelt adatokat ne ismerje meg,  

• a számítástechnikai rendszert – ideértve a programokat is – dokumentálni kell. A 

rendszer vagy annak bármely eleme csak az arra illetékes személy felhatalmazá-

sával változtatható meg, amelyet ellenőrizni kell,  

• a hozzáférés jelszavait időközönként, de az üzemeltető személyének megváltozá-

sakor azzal egyidejűleg meg kell változtatni. Jelszót ismételten nem lehet kiadni, 

• a számítástechnikai rendszer üzemeltetéséről – hagyományos vagy automatikus 

módon nyilvántartást kell vezetni, amelyet az arra illetékes személynek folyama-

tosan ellenőrizni kell, 
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• a rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai 

eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, elcse-

rélésük vagy meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen,  

• olyan tervet kell kidolgozni, amely a számítástechnikai eszközök előre nem lát-

ható üzemzavarának hatását ellensúlyozni képes intézkedéseket tartalmaz. 

d) a technikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok:  

• az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai 

módszerekkel is meg kell akadályozni,  

• az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes 

megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, az adatállományok 

tartalmát képező adattételek számát folyamatosan ellenőrizni kell,  

• a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni,  

• az adatok és az adatállományok változását naplózni kell, 

• az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell,  

• on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell, 

• a programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását – ha a próbát 

külső szerv vagy személy végzi – el kell kerülni. 

e) Az információ-továbbítás szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: 

Meg kell határozni, hogy a közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes információs 

rendszeréből adatot szolgáltatni: 

• mely jogszabály alapján,  

• kinek mely szervnek, 

• milyen tartalommal lehetséges,  

• a rendszer adminisztrációjának teljes körűen tükröznie kell az adatszolgáltatást,  

• a teljesített adatszolgáltatásuk során a vezetők nevét és technikai azonosító kódját 

tartalmazó adathordozójukat szolgálati titokként, a TÜK szabályok betartása mel-

lett kezelik.  
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IV. Az alapnyilvántartás adatköre 

A közalkalmazott nyilvántartott adatai: 

I. 

• neve (leánykori neve) 

• születési helye, ideje 

• anyja neve 

• lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely, telefonszám 

• családi állapot 

• gyermekeinek születési ideje (eltartottak száma, az eltartás kezdete) 
 

II. 

• legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

• szakképzettsége 

• iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatá-

rozott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

• tudományos fokozata 

• idegennyelv-ismerete 
 

III. 

• korábbi munkaviszonyban töltött időtartamok megnevezése 

• a munkahely megnevezése 

• beosztása 

• besorolás 

• a megszűnés módja 
 

IV. 

• a közalkalmazotti jogviszony kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó idő-

tartamok 

• állampolgársága 

• erkölcsi bizonyítvány száma, kelte 

• szakvizsga adatai 

• a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtar-

tamok,   
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Záradék 

 

(1) Az intézkedés 2017. szeptember 01-jén lép hatályba. 

(2) Az intézmény szervezeti egységeinek vezetői felelősek jelen intézkedésnek az irányítá-

suk alá tartozó közalkalmazottakkal való megismertetéséért.  

(3) A Közalkalmazottak jelen intézkedést a személyzeti feladatokat ellátó ügyintézőnél te-

kinthetik meg. 

(4) A jelen intézkedésben foglalt rendelkezések vétkes megszegése a közalkalmazotti jog-

viszonyból eredő kötelezettségszegésnek minősül. 

 

2017. szeptember 01. 

 

P.H. 

 

…………………………………….. 

Kalmárné Szász Julianna 

intézményvezető 


