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1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEI, JOGSZABÁLYI ALAPJA
1. Az szervezeti és működési szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban
meghatározottak szerint véleményezte:
 az iskolai diákönkormányzat,
 az iskolai szülői szervezet,
 az intézményi tanács,
 az iskola fenntartója.
2. A szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb intézményi belső
szabályzatok (intézményvezetői utasítások) előírásai minden, az intézménnyel
jogviszonyban álló személyre nézve kötelezőek.
3. A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok:
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 2012. évi CXXV. Törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII.
törvény módosításáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola
tankönyvellátás rendjéről
 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló
44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet

2. AZ ISKOLA ALAPADATAI


Hivatalos neve:

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola



Feladatellátási helye:

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola
7562 Segesd, Iskola utca 1.



Fenntartó neve és székhelye:





Kaposvári Tankerületi Központ
7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Működtető neve és székhelye: Kaposvári Tankerületi Központ
7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Típusa:
Általános iskola
OM azonosító:
201315
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Alapfeladata:
Köznevelési alapfeladatok
 általános iskolai nevelés-oktatás
o nappali rendszerű iskolai oktatás
o alsó tagozat, felső tagozat
o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi
fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, értelmi
fogyatékos- enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – hallási
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos)
o integrációs felkészítés
 egyéb köznevelési foglalkozás
o tanulószoba, napközi otthonos ellátás
 iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola maximális létszáma: 200 fő

3. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA
3.1 Az iskola szervezete

Intézményvezető

Intézményvezetőhelyettes

Munkaközösség
vezetők

Pedagógusok

Gazdasági
ügyintéző

Iskolatitkár

Karbantartó
Takarítók

Pedagógus
asszisztensek

5

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
___________________________________________________________________________
3.2 Az iskola vezetősége
 Az iskola vezetőségét az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársa, az
intézményvezető-helyettes alkotja.
1. Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a
fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.
2. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el. Ezt a jogkörét alkalmanként
átruházhatja az intézmény dolgozóira.
3. Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az intézményvezető gyakorolja.
Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és
rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az intézményvezető-helyettes írja alá.
4. Az intézményvezető munkáját intézményvezető-helyettes segíti.
5. Az intézményvezető-helyettes és a más vezető beosztású dolgozók munkájukat
munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik.
6. Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel az intézményvezető-helyettes
helyettesíti.
7. A vezetőség rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról, a megbeszéléseket
az intézményvezető vezeti.
3.3 Az iskola kibővített vezetősége
1. Az iskola kibővített vezetőségének a tagjai:
 az intézményvezető
 az intézményvezető-helyettes
 a szakmai munkaközösségek vezetői
 a diákönkormányzat vezetője
 a közalkalmazotti tanács elnöke
2. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen tart
megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet.
Az iskolavezetőség megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti.
3. Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint
ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
3.4 Az iskola dolgozói
Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre,
a fenntartó által engedélyezett létszámban a tankerület igazgatója alkalmazza. Az iskola
dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.

4. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE
4.1 Nyitva tartás
1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután 16:00
óráig tartanak nyitva. A működtetői szerződés alapján az iskolaépület sportcélú
helyiségei ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.
Vezetők benntartózkodási rendje
2. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7:00 óra és 16:00
6
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óra között az iskola intézményvezetőjének vagy helyettesének az iskolában kell
tartózkodnia.
3. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben, írásban kell meghatározni.
4. Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt az intézményvezető vagy az
intézményvezető-helyettes sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges
intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a
dolgozók tudomására kell hozni.
Alkalmazottak benntartózkodási rendje
5. Az intézmény alkalmazottai a nyitvatartási időben az iskolában tartózkodhatnak.
6. A munkavállalóknak kötelező benntartózkodni az előre meghatározott munkarendjük
alapján.
Tanulók benntartózkodási rendje
7. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8:00 óra és 16:00 óra között kell
megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc.
Az óraközi szünetek hossza: első-második 15 perc, harmadik, negyedik, ötödik 10 perc.
8. A napközis és tanulószobás csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a
csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16:00 óráig tart.
9. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az
osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes),
illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az
intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt.
10. Az iskolában reggel 7:00 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári
ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a
házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának
megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
11. Az iskolában egyidejűleg az alábbiak szerint kerül beosztásra ügyeletes nevelő:
- óraközi szünetekben 3 fő
Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre, területekre
terjed ki:
- Iskolaépület 1 fő
- Iskola udvar 1 fő
- Napközi épület 1 fő
12. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 12:30 órától 16:00 óráig, vagyis a délutáni
nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető
beleegyezésével lehet.
(Ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a
délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az
iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló
intézkedések megtételére.)
13. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában
történik 8:00 óra és 16:00 óra között.
A belépés, benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel
14. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
7
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intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezetőjétől engedélyt
kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülőket, külső
személyeket, óraközi szünetekben az ügyeletes nevelő, egyéb időszakban az iskolatitkár
fogadja, és irányítja szükséges helyre.
15. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza.
Az intézmény helyiségeinek használati rendje
16. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
17. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus, vagy pedagógus
asszisztens felügyeletével használhatják. Ez alól az iskola intézményvezetője sem adhat
felmentést.
18. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az intézményvezetőhelyettessel való egyeztetés után, a DSP felügyeletével – szabadon használhatja.
19. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az
intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
20. Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási
szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az
iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó
külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és
helyiségekben tartózkodhatnak.
4.2 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
Nevelő-oktató munkánk egyik legfontosabb feladata, hogy tanulóinkban kialakítsuk az igényt
a nemzeti múlt megismerésére, emlékeink, hagyományaink, jelképeink tiszteletére,
megbecsülésére. Ezért alábbi rendezvényeinket a korosztályoknak megfelelően a teljes tanulói
kör bevonásával szervezzük.
1. Tanévnyitó ünnepség
2. Aradi vértanúk napja
3. Köztársaság kikiáltásának napja
4. Idősek napja
5. Mikulás ünnepség
6. Karácsonyi ünnepség
7. Farsangi karnevál
8. Kommunizmus áldozatainak emléknapja
9. Nőnap
10. Forradalom és szabadságharc ünnepe
11. Költészet napi megemlékezés
12. IV. Béla napok
13. Gyermeknap
8
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14. Nemzeti összetartozás napja
15. Ballagás
16. Tanévzáró
A rendezvényeinkhez, megemlékezéseinkhez kapcsolódó feladatokat az éves munkaterv
tartalmazza. A vastagon jelzett rendezvényekre a megjelenés ünnepélyes öltözetben (sötét alj,
nadrág és fehér blúz, ing) kötelező.
4.3 Intézményi dokumentumok megtekintése, tájékoztatás rendje
Az intézmény dokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat – SZMSZ, Pedagógiai
Program – PP, Házirend) nyomtatott példánya megtekinthető munkanapokon 14:00 – 16:00
óráig a tanári szobában.
A dokumentumok elektronikus formában elérhetők a www.ivbela.hu weblapon.

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

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

10. Az iskolában lehetővé kell tenni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában.
11. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a
hasonló esetek megelőzésére.
5.4 Az intézmény biztonságos működését garantáló, a tanulók egészségét veszélyeztető
helyzetek megelőzésére, vonatkozó intézményi eljárások:
 Az iskola épületében és udvarán felügyelet nélkül gyerekek nem tartózkodhatnak.
 A padok, kültéri játékok, kézilabdakapuk rögzítettek, a fából készült berendezések
szálkamentesek.
 Az udvari játékok épségét rendszeresen ellenőrizzük, a homokcserét a közegészségügyi
előírásoknak megfelelően végezzük.
 A kerítés rácstávolsága biztonságos, gyermekfej nem fér ki rajta.
 Az udvaron árnyékos hely biztosított.
 A telepített növények között nincs mérgező, szúrós, tüskés. Nincsenek orr-fülnyílásba
helyezhető vagy megehető terméseik. Nem használunk mérgező vegyszereket
kezelésükhöz.
 A tantermi bútorok igazodnak a tanulók testméretéhez, szélük lekerekített, felületük nem
tükröződő. Kopásállóak, könnyen tisztán tarthatóak.
 A mosdókban mindenütt biztosított a szappanos kézmosás lehetősége. A helyiségek jól
tisztántarthatók, fertőtleníthetők.
 A szaktantermekben nem tárolunk veszélyes anyagokat.
 A tisztítószerek tárolása zárt, tanulók által nem hozzáférhető helyen történik.
 A gyors és könnyen elérhető elsősegélynyújtás érdekében megfelelő számú felszerelt
elsősegélynyújtó láda található az intézményben (nevelői szobák).
 Nyilvános helyen kifüggesztve a segélyhívó számok megtalálhatóak.

6. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve
az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény
épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
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3.
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5.

6.

7.

8.

9.

 a tűz,
 a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét
vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló
tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, illetve
valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
 az intézményvezető,
 az intézményvezető-helyettes
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
 az intézmény fenntartóját,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén a mentőket.
A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult
felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket három rövid sípszóval
értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület
kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó
tervben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó
nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is
gondolnia kell!
 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja
el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik
tanuló az épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt
várakozási helyre történő megérkezéskor meg kell számolnia!
Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a
veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével –
gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:
 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
 az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola
intézményvezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az
alábbiakról:
 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
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 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
 az épület kiürítéséről.
10. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és
tanulója köteles betartani!
11. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
szombati napokon be kell pótolni.
12. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv”
tartalmazza.
13. A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért,
valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős.
14. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért
az iskola intézményvezetője a felelős.
15. A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára
kötelező érvényűek.

7. VEZETŐK MUNKARENDJE
7.1 A vezetők közötti feladatmegosztás
A köznevelési intézmény vezetője
 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért
 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért
 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját
 képviseli az intézményt
 felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért
 felel a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért
 felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért
 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért
 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői
szervezetekkel való megfelelő együttműködésért
 a tanulóbalesetek megelőzéséért
 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
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A köznevelési intézmény vezetője
- a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az
intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája
színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából
- munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának
második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves
felmérés alapján értékeli; az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az
intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves
felmérés eredményét is figyelembe veszi
- munkaideje felhasználását és beosztását, a tanórák, foglalkozások
megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni
7.1.1 Az intézményvezető feladat-és hatásköréből leadott feladatok
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből, az
intézményvezető-helyettesnek átadja az alábbiakat:
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezését és ellátását,
 a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködést,
 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését.
7.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársai
Az intézményvezető feladatait a közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Közvetlen munkatársak:
 intézményvezető-helyettes
 gazdasági ügyintéző
 iskolatitkár
Munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett
végzik. Az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel.
7.3 Az intézményvezető-helyettes főbb feladatai és felelősségei:
 az alsó és felső tagozat nevelési-oktatási folyamatának irányítása,
 a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítésének biztosítása,
 tanügy-igazgatási feladatok, dokumentumok kezelése,
 helyettesítések, ügyeletek beosztása,
 munkaközösségekkel (alsó, felső) kapcsolatos feladatok,
 iskolai dokumentumok, nevelési értekezletek előkészítése,
 javító és osztályozó vizsgák szervezése
 gyakorló tanítással (csoportos, mentor) és hospitálással kapcsolatos feladatok
szervezése, koordinálása,
 az iskolában folyó mérések előkészítése, lebonyolítása,
 túlórák elszámolása (tanítási időkeret alapján),
 iskolai statisztika elkészítése,
 éves és havi ütemterv előkészítése és elkészítése, korrigálása.
15

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
___________________________________________________________________________

7.4 Az iskolatitkár főbb feladatai:
 Az ügyiratkezelést, az iktatást mindenkor érvényben lévő szabályzat szerint végzi
önállóan és teljes felelősséggel.
 Bonyolítja az intézmény levelezését.
 Vezeti a tanulói nyilvántartást.
 Végzi az 1. osztályos tanulók beírását, közreműködik a 8. osztályos tanulók
továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációban.
 Felelős a bizonyítványok, törzslapok gondos őrzéséért.
 Szükség esetén vezeti a tanügyi és egyéb hivatalos megbeszélések, értekezletek
jegyzőkönyveit.
 Végzi a diákigazolvány igénylésével és kiadásával kapcsolatos teendőket.
 Részt vesz a személyzeti nyilvántartás végzésében, az ügyintézést az intézményvezető
utasítása alapján végzi.
 Ellátja a gépelési feladatokat.
 Határidőre és pontosan teljesíti mindazokat a munkafeladatokat, amivel az igazgató és
helyettese megbízza.
7.5 A gazdasági ügyintéző főbb feladatai:
• Vezeti a személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartásokat.
• Munkaviszony megszűnés, létesítés esetén előkészíti az iratokat.
• Intézi az évi SZJA-elszámolással kapcsolatos munkáltatói feladatokat.
• Részt vesz az év végi iskolai leltározásnál.
• Felelős a személyi anyagok rendezéséért, aktualizálásáért.
• Munkáltatói igazolásokat, adóigazolásokat állít ki, bérjegyzéket kiosztja.
• Ellátja a munkába járással, kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítés feladatait.
• Megrendeli és beszerzi az intézményi költségvetés terhére a működéshez szükséges
eszközöket, anyagokat.
 Határidőre és pontosan teljesíti mindazokat a munkafeladatokat, amivel az igazgató és
helyettese megbízza.
7.6 A kiadmányozás és képviselet szabályai
Az intézményvezető kiadmányozza:
a) a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos
munkáltatói intézkedések iratait;
b) a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben
helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói
intézkedést;
c) az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat;
d) az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket,
egyéb leveleket;
e) az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek
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kiadmányozási jogát a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn;
f) a közbenső intézkedéseket;
g) a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a
központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.
7.7 A hatáskörök gyakorlásának módja
A helyettesítés rendje
Az intézményvezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az
iskolavezetés vagy a nevelőtestület más tagjára. A döntési jog átruházása (az
intézményvezető-helyettes kivételével) minden esetben írásban történik.
1. A távollévő intézményvezetőt általános helyettesítési jogkörrel az intézményvezetőhelyettes helyettesíti.
Az intézményvezető-helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor - a saját
munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett - az azonnali intézkedést
igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.
2. Az
intézményvezető-helyettes
akadályoztatása
esetén
a
felső-tagozatos
munkaközösség vezető látja el a helyettesítést.
3. Mindhárom vezető távolléte, illetve valamelyik harminc napot meghaladó hiányzása
esetén a hiányzó vezető(k) feladatával az illetékes tankerületi igazgató által megbízott
közalkalmazott helyettesíti.
4. A vezetők saját hatáskörükben gondoskodnak az alacsonyabb szintű beosztott vezetők
helyettesítéséről, melyről előzetesen kötelesek az intézményvezetőt tájékoztatni.
5. A helyettesítés rendjét – indokolt esetben, - az iskola intézményvezetője másképpen is
meghatározhatja. Ez esetben írásos utasítást ad ki erről.
6. Bármely vezető rövid idejű távolléte esetén feladatot a hozzá beosztott alacsonyabb
szintű vezetőre átruházhat.

8. PEDAGÓGUS MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti
alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt)
működését,
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát,
 az vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
pedagógusok, illetve köalkalmazottak munkavégzéséről,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató
munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:
 intézményvezető
 intézményvezető-helyettes
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munkaközösség-vezetők.

3. Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola
pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére
kijelölni.
4. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
 a pedagógusok munkafegyelme,
 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
o a tanítási óra felépítése és szervezése,
o a tanítási órán alkalmazott módszerek,
o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása
a tanítási órán,
o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,
 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a
közösségformálás.

9. KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
9.1 Belső kapcsolatok
Fontos az állandó párbeszéd és a folyamatos kapcsolattartás a munka minél hatékonyabb
megszervezése, a közös célok megvalósítása és az intézmény eredményes működése
érdekében.
9.1.1. Az iskolaközösség
1. Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják.
2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt
közösségek révén és módon érvényesíthetik.
Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége
1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban,
valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka
Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló
törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény
közalkalmazotti szabályzata rögzítik.
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A nevelők közösségei:
A nevelőtestület
1. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve.
2. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja,
valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók.
3. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel
rendelkezik.
4. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
esetekben.
5. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
6. Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezető döntése
alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezető hozza létre, erről
tájékoztatni kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a
nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető bízza meg.
Integrációt támogató munkacsoportok
1. Óvoda-iskola átmeneti csoport
2. Általános iskola-középiskola átmeneti csoport
A csoportok munkáját csoportvezető koordinálja éves munkaterv alapján. A
tevékenység dokumentációjáért (munkanapló, jegyzőkönyvek, szakmai anyagok) a
munkacsoport vezetője felelős.
7. A több tanéven keresztül működő állandó munkacsoportok tagjait ezen tisztségükben a
nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó
munkacsoportok tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására
vezetőt választanak.
8. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:
 tanévnyitó értekezlet,
 félévi értekezlet,
 tanévzáró értekezlet,
 félévi és év végi osztályozó értekezlet,
 nevelési értekezlet,
 havi információs értekezletek
9. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven
százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a
szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.
10. A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos
szavazással is dönthet.
11. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.
12. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben
is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos
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beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten.
A szakmai munkaközösségek részvétele a pedagógusok munkájának segítésében
1. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez
kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség
szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató
munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
2. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
 alsós munkaközösség
o tagjai: alsó-tagozatos nevelők,
 felsős munkaközösség
o tagjai: felső-tagozatos nevelők
3. A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
jogkörökkel rendelkeznek.
4. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:
 az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése,
tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése,
 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,
 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése,
 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,
 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,
 a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével,
 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor)
kijelölésével,
 a munkaközösség vezetőjének megválasztása vagy javaslattétel az iskola
intézményvezetőjének a munkaközösség-vezető személyére,
 a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,
 a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése.
3. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az
adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló
munkaterv szerint tevékenykednek.
4. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A
munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az
intézményvezető bízza meg.
5. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
Az iskola közösségeinek kapcsolattartása
A vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető
segítségével a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul
meg.
2. A kapcsolattartás fórumai:
 a vezetőség ülései
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 a különböző értekezletek
 megbeszélések
Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
3. Az intézményvezetés az aktuális feladatokról a nevelői helyiségben elhelyezett
hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
4. A vezetőség tagjai kötelesek:
 az üléseik után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés
döntéseiről, határozatairól,
 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni
a vezetőség felé.
5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola
vezetőségével.
A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
A diákönkormányzattal való megfelelő kapcsolattartásért az intézmény vezetője felel.
 Személyes megbeszélés.
 Tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés.
 Írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása.
2. Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során:
 Átadják a diák-önkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat
véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges
dokumentumokat.
 A dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre
biztosítják.
 Megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak az intézmény működésével kapcsolatban
feltett kérdésekre.
 A diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény
működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során.
3. A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során:
 Gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása miatt
átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról.
 Aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve
ahová meghívták, s az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos
kérdéseket érintő ügyekben.
 Gondoskodnak az intézményvezető megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó a
diákönkormányzat gyűléseire).
4. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése
kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az
előterjesztést, valamint a meghívót – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a
tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a
diákönkormányzat részére.
1.

Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartása
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
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kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének
összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat
különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
 iskolán kívüli továbbképzések,
 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen
tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a
munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az intézményvezető, vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógus
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésein,
o a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal,
o az AULÁBAN elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az
iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
A vezetők és a szülők kapcsolattartása
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az intézményvezető:
o a Szülői Szervezet választmányi ülésén félévente,
o az iskolai szülői értekezleten tanévenként két alkalommal,
o az aulában elhelyezett hirdető táblán keresztül,
o szükség szerint, írásbeli tájékoztatón keresztül,
 az osztályfőnökök:
o az osztály szülői értekezletén tájékoztatják.
2. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi
lehetőségek szolgálnak:
 a családlátogatások,
 a szülői értekezletek,
 a nevelők fogadó órái,
 a nyílt tanítási napok,
 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések,
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben.
A szülői értekezletek és a fogadóóráknak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők, a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban,
közvetlenül vagy választott képviselőik (Szülői Szervezet), tisztségviselők útján az iskola
vezetőségével, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez,
a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik (Szülői Szervezet), tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
vezetőségével, nevelőtestületével.
A szülők, Szülői Szervezet tagjai és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról,
szervezeti és működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola
intézményvezetőjétől, valamint intézményvezető-helyettesétől kérhetnek tájékoztatást.
Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő helyeken tekinthető meg:
 az iskola honlapján,
 az iskola irattárában,
 az iskola nevelői szobáiban.
A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

9.1.2 Az iskolai sportkör és az iskolavezetés kapcsolattartása
1. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az
iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja.
2. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola
vezetőségével folytatatott megbeszéléseken.
3. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki kell kérni
az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint az iskolai
munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.
4. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve az diákönkormányzat iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók
a következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését
igénylik, és ez alapján – minden év május 31-éig – javaslatot tesz az iskola
intézményvezetőjének az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. A
szakmai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges,
felhasználható időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi
és tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a
településen működő sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen
feltételekkel vonható be.
5. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell
elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák,
sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.
6. Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek
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(sportudvar, tornaterem, stb.), valamint sport eszközeinek használatát.
9.1.3 A vezetők és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartás rendje
Az intézményi tanácsnak döntési joga van:
 működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,
 tisztségviselőinek megválasztásáról,
 továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi
tanácsra átruházza.
Az intézményi tanácsnak vélemény-nyilvánítási joga van:
 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben (elsősorban a szakmai
munka vonatkozásában, melyet konkretizálni lehet a szervezeti és működési
szabályzatban),
 az iskolaszék, annak hiányában a szülői szervezet kikéri az intézményi tanács álláspontját
arról a legmagasabb összegről, amelyet az iskola által szervezett nem kötelező
programoknál a tanulóktól kérhet,
 az iskolában folyó fakultatív hit-és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához,
 ki kell kérni az intézményi tanács véleményét: a pedagógiai program, a szervezeti és
működési szabályzat, a házirend, az éves iskolai munkaterv elfogadása, a köznevelési
szerződés megkötése előtt.
Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az intézményvezetője a felelős. Az
intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagjai képviselik az
intézménnyel való kapcsolattartás során.
A nevelőtestületet össze kell hívni, ha az intézményi tanács kezdeményezi.
Az intézményi tanácshoz címzett, érkezett leveleket felbontás nélkül továbbítani kell az
intézményi tanácshoz.
Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
Az intézményvezető félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola
működéséről. Az intézményi tanács elnöke számára az intézményvezető a tanév rendjéről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi
pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről
készített jegyzőkönyvet.
Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat
vezetősége részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az intézmény vezetője és helyettese
hívnak össze.
Az értekezleten az intézményvezető véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi
rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi
munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről. Szükséges esetben az
intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület értekezleteire is
meghívható.
Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves
iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza
meg.
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9.1.4 A vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás rendje
 Az osztályok szülői közösségének tevékenységét az osztályfőnökök segítik.
 Az osztályok szülői szervezete kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban
választott tag vagy az osztályfőnök segítségével juttathatja el az iskola vezetőségéhez.
 Az egy osztályba járó tanulók szüleinek közössége, ill. képviselője az odajáró tanulók
ügyében járhat el.
 A szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét. A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást
kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor
képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
 Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az intézményvezetővel, az intézmény
vezetője által megbízott pedagógussal tart kapcsolatot.
 Egyéb esetekben a szülői szervezet tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az
intézményvezetőt javaslataikkal, problémáikkal.
 A szülői szervezet vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, a szülői szervezet
véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az
intézményvezető felelős.
 A szülői szervezetnek az intézményvezető tanévenként legalább két alkalommal
hivatalos tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról és a feladatokról,
meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.
 A szülői szervezet ülésein meghívottként az alább felsoroltak vehetnek részt:
o intézmény vezetője, helyettese, a nevelőtestület bármely pedagógusa,
o a diákönkormányzat munkáját segítő nevelő.
9.1.5 Szülői Szervezet véleményezési jogosultsága
A szülő szervezet dönt saját működési rendjének elfogadásáról, tisztségviselőinek
megválasztásáról.
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka eredményességét, megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót.
A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az
intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal
részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
Mivel intézményünkben iskolaszék nem működik, a szülői szervezetet az alábbi további jogok
illetik meg:
Egyetértési jogot gyakorol:
 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor
 a házirend elfogadásakor
Javaslattevő jogkörrel rendelkezik:
 Az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, az intézmény egészét
vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben
Az intézmény egészét érintő kérdésekben a szülői szervezet véleményét intézményi elnökségén
keresztül gyakorolja.
A szülői szervezet a döntési, véleményezési, egyetértési jogait az alábbiak szerint gyakorolja:
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megválasztja saját tisztségviselőit,
megválasztja a szülők képviselőit,
kialakítja saját működési rendjét,
az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
képviseli a szülőket, tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében,
véleményezi az iskola házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési
szabályzat és pedagógiai program azon pontjait, amelyek a szülőkkel, a tanulókkal
kapcsolatosak,
véleményt nyilváníthat a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
a szülői értekezletek napirendje vonatkozásában,
az iskola és a család kapcsolattartási rendjének meghatározásában,
fakultatív programokban,
továbbá az intézmény vezetőjének kinevezésével kapcsolatban – ha véleményezési
jogának ez irányú szándékát – a pályázati feltételek szerint – előzetesen kinyilvánította,
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel, a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
Külső kapcsolatok

9.2.

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
 az intézmény fenntartójával és működtetőjével: Kaposvári Tankerületi Központ 7400
Kaposvár, Szántó u. 5.
 a területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:
Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1.
 Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
 Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság 7400
Kaposvár, Somssich P. u. 8.
 a helyi nevelési intézmény vezetőivel és nevelőtestületével: Segesdi Tündérkert
Óvoda 7562 Segesd, Szabadság tér 6.
 a területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Somogy Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye. 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 4.
2. Az eredményes oktató - és nevelő munka érdekében az iskola rendszeres
munkakapcsolatot tart fenn a településen működő intézményekkel, szervezetekkel,
gazdálkodókkal:
 az iskolát támogató Alapítvány Segesdért kuratóriumával,
 Gondviselés Szociális Otthon vezetőségével,
 az iskola munkáját segítő Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és Községi
Könyvtárral és a Művelődési Házzal,
 az alábbi társadalmi egyesületekkel: CIVITAS Egyesület, Derűs Alkony Nyugdíjas
Egyesület, Tűzoltó és Polgárőr Egyesület,
 a településen működő és gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal,
 az egyházak helyi gyülekezeteivel.
3. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az
egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves
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munkaterve rögzíti.
4. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres
kapcsolatot tart fenn az Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Központ (7562 Segesd
Teleki u. 1.) illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók
rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját védőnői iskolai
munkaterv tartalmazza.
5. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal (7562 Segesd,
Teleki u. 1.). A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető a felelős.

10.

A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS
RENDJE

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NMrendelet szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).
Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nagyatád városi
tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az
intézmény vezetője, a közvetlen segítő munkát az intézményvezető-helyettes végzi.
Az iskolai védőnő feladatai
 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás,
testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).
 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményvezető-helyettessel.
 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki
órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia,
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).

11.

TANULÓKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK
1. A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit –
jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a
szülővel.
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2. Az iskola intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt:
döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül – a tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a
magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen.
Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a
minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján
történt, a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra
vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.
3. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést
a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

12.

FEGYELMI ELJÁRÁS RENDJE
1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől
számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben
részesíthető.
2. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján
kell lefolytatni.
3. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás
lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője,
valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért.
4. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az
iskola vezetője a felelős.
5. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az intézményvezető tesz javaslatot
az érdekelt feleknek.
6. Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a
tanuló ellen fegyelmi eljárást.
7. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az
intézményvezető a felelős.
8. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz
létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi
büntetés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi
büntetés kiszabása.
9. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban,
illetve az iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében
meghatározott kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a
fegyelmi tárgyalás során bizonyítani kell.
10. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a
tanulói jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló
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kötelességszegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti
közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai
program végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt.
11. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen
és súlyosan szegje meg.
 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan
kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.
 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe
véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.
12. A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a
pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt.
Őt a fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.

13.

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT
ÉS TÁROLT IRATOK KEZELÉSE
1. Az intézményben az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer, a KIR,
KRÉTA alkalmazásával elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk.
2. Az Emberi Erőforrások Minisztere által hozott 22981-7/2018/KOZNEVIG iktatószámú
határozat és a nevelési oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 94.§-ban foglalt tanügyi
nyomtatványok (értesítő, ellenőrző, osztálynapló, csoportnapló, egyéb foglalkozási napló,
órarend, tantárgyfelosztás) a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, elfogadott,
hivatalos dokumentumnak minősülnek, és nem szükséges kinyomtatni őket.
3. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
a. az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
b. az országos mérésekhez kapcsolódó dokumentumok.
4. Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető vagy helyettese aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az így
hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.
5. A KIR és KRÉTA rendszerek felhasználásával keletkező egyéb elektronikusan
megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a
fenti rendszerekben, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra
létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott
személyek (az intézményvezető helyettes, az iskolatitkár) férhetnek hozzá.
6. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező egyéb elektronikusan
előállított iratot papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni. A papír alapú irat lesz az
elektronikusan előállított irat irattári példánya.
7. Az elektronikus iratokat az iskola központi szerver számítógépén elektronikus úton
meg kell őrizni.
8. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik.
9. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az

29

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
___________________________________________________________________________
intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős.
10. A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel.

A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK
ÁTRUHÁZÁSA

14.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

15.

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére
tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve
egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, vagy a
diákönkormányzatra.
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a
nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, illetve a szervezeti és
működési szabályzat, házirend elfogadásánál.
A pedagógusok továbbképzésében való részvételének tervezésében a
munkaközösségek mondanak véleményt.
A nevelőtestület az iskolai intézményegységek fegyelmi bizottságaira ruházza át a
tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés jogát.
Az intézmény pedagógiai programjának kidolgozásában részt vesznek a
munkaközösség-vezetők és az intézményvezetőség, a tantestület véleményének
meghallgatása alapján.

EGYÉB (TANÓRÁN KÍVÜLI) FOGLALKOZÁSOK

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb (tanórán
kívüli) rendszeres foglalkozások működnek:
 napközi otthon,
 tanulószoba,
 szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások,
 énekkar,
 iskolai sportköri foglalkozások,
 felzárkóztató foglalkozások,
 egyéni foglalkozások,
 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások.
15.1 A napközi otthon és tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok
1. A napközis vagy tanulószobás foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes,
vagy írásbeli kérelme alapján történhet a foglalkozást tartó nevelő engedélyével.
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az intézményvezető vagy
az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt.
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15.2 A többi egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásra vonatkozó általános szabályok
1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások, a gyógytestnevelés, valamint a fejlesztő foglalkozások kivételével –
önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és
egy tanévre szól.
2. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett
tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik
ki, részvételük ezeken foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő
írásbeli kérelmére az iskola vezetője adhat.
3. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti
óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola
tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
4. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a
nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. Amennyiben az iskola
az intézményi órarendet technikai okok miatt nem tudja másként összeállítani, akkor
egyéb foglalkozások tömbösítésre kerülhetnek. A sportfoglalkozások a tornaterem
telítettsége miatt, szükség szerint 16 óra után is megszervezhetők.
5. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg, akik
munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet
az is, aki nem az iskola pedagógusa.
6. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a
résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a
felelősek.
7. Az önkormányzat – az ezt igénylő tanulók számára – napi háromszori étkezési
lehetőséget biztosít.
8. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár
működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési
szabályzat tartalmazza.

16.

EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ OLYAN
KÉRDÉS, AMELYET JOGSZABÁLY RENDELKEZÉSE ALAPJÁN AZ
SZMSZ-BEN KELL, VAGY MÁS SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMBAN NEM
KELL VAGY NEM LEHET SZABÁLYOZNI

Az iskola egyes informatikai eszközeinek a pedagógusok részére történő rendelkezésre
bocsátása a rendszergazdán keresztül történik. Engedélyt az intézményvezető, vagy
intézményvezető helyettese adhat.
A pedagógus által készített, használt eszközök és szemléltető tárgyak tanórai bevitelét az
intézményvezető nem korlátozza abban az esetben, ha azok megfelelnek a munka, tűz és
balesetvédelmi előírásoknak, valamint illeszkednek a tanóra anyagához és megfelelnek a
tanulók életkori sajátosságainak.
Az iskola információs tábláján megjelenő hirdetések csak az intézményvezető engedélyével
helyezhetők ki.
Tiltott tartalmak közvetítése elektronikus és nyomtatott formában is tilos.
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17.

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős.
2. A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal a
tankerület megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
 a felelős dolgozók feladatait,
 a szükséges határidőket,
 a tankönyvterjesztés módját, helyét, idejét,
 a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.
3. Az iskolai tankönyvrendelést az intézményvezető által megbízott iskolai dolgozó
készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a
szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok
választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.
4. A nevelőtestület a szakmai munkaközösségek javaslata alapján dönt arról, hogy a
tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola mely tankönyvek
vásárlására fordítja.
5. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az intézményvezető beszerzi az iskolai szülői
szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
6. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a
tanulónak (szülőnek) az iskola részére az intézmény házirendjében meghatározottak
szerint meg kell téríteni.

18.

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA
ÉS JÓVÁHAGYÁSA

Az SzMSz hatálybalépése:
A Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2018.
szeptember 27. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig
érvényes.

Az SzMSz felülvizsgálata:
Az SzMSz felülvizsgálatára sor került jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás
esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a
Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az
intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. Az SzMSz módosítási eljárása megegyezik
megalkotásának szabályaival.
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1. sz. melléklet

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT
1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése
Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a
továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörökben foglalkoztatott, pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gyakornoki
fokozatban lévő munkavállalók számára meghatározott előírásai alapján készült. A helyi
értékelési szabályok megalkotásakor a Kormányrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett
8. § (1a), (1b), 9.§ (2)-(4), 10/G. §, 39/L. § (2) bekezdéseiben foglaltakat vettük
figyelembe.
Iskolánk helyi értékelési szabályzatában – tekintettel az intézményben alkalmazott
munkavállalók körére – a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott alábbi nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökre vonatkozó
szakmai követelményrendszert határoztuk meg:
 iskolatitkár
 pedagógus asszisztens
 rendszergazda
Helyi értékelési szabályzatunkra vonatkozó javaslatát az intézmény vezetője készítette el,
majd azt ismertette az intézmény magasabb vezetőinek körével és a munkaközösségvezetőkkel. A fentebb említett vezetői kör a szabályzatot véleményezte, megfogalmazta
kiegészítő és módosítási javaslatait. A helyi értékelési szabályzatot az intézmény vezetője
ismertette a nevelőtestülettel. Az intézményvezető felkérésére az alkalmazotti közösség a
munkaközösség-vezetők csoportjának közreműködésével véleményezte a szabályzat
tervezetét.
Szabályzatunkat módosítani kell, ha a Kormányrendeletnek a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra vonatkozó
szabályainak megváltozása miatt ez szükségessé válik. Szabályzatunk módosítását
kezdeményezheti az intézmény vezetője, a munkaközösség-vezetők köre vagy az
intézmény nevelőtestülete. A szabályzat módosításának ügyrendje az elfogadás rendjével
azonos.
Jelen szabályzat alkalmazásában:
Gyakornok: A 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján Gyakornok fokozatba
besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.
Intézményvezető: A köznevelési intézmény vezetője.
Közvetlen felettes: A köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri
leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy.
Mentor: A gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt,
pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy.
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2. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló és a betöltött munkakör
követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer
2.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási
félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy
foglalkozást köteles látogatni.
2.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó
követelmények:
2.2.1. A gyakornok ismerje meg:
- a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését,
tevékenységét,
- az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési
szabályzat, házirend, munkaterv),
- a tanügy igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,
- a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános
szabályokat,
- a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és
kötelezettségeit,
- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,
- az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.
2.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri
kötelezettségeit.
3. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja
3.1. A hospitálás
A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus,
valamint - ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt - az
intézményvezető az aláírásával igazolja.
3.1.1. A hospitálási napló tartalmazza:
- a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát
illetve témáját,
- a tanóra, foglalkozás menetének leírását,
- a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,
- a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a
tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.
3.1.2. A hospitálási naplót, a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell
készíteni és azt a mentornak be kell mutatni.
3.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése
A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.
Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:
- A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek.
- A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka.
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- A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség.
- A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat.
- A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet.
Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható: Kiemelkedő (3
pont) - Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont)
3.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:
- az előírt számú hospitáláson részt vett,
- a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és
- a szakmai munka értékelése legalább "kevéssé alkalmas" eredményt ért el.
4. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével kapcsolatos
eljárásrend
A pedagógus szakképesítéssel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben alkalmazott, gyakornoki fokozatba sorolt munkavállalók/közalkalmazottak
minősítő vizsgájának iskolánkban bevezetett eljárási rendjét a következőkben határozzuk
meg:
 A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott gyakornok

minősítő vizsgáját három fős minősítő bizottság előtt kell letennie.
 A minősítő bizottság elnöke az intézmény vezetője, másik két tagját az intézményvezető

jelöli ki legalább 30 nappal a minősítő vizsgát megelőzően.
 A minősítő bizottság egyik tagja a minősítő vizsga előtt álló gyakornok közvetlen

felettese kell, hogy legyen.
 A minősítő bizottság a minősítő vizsga napján megvizsgálja a gyakornok munkakörében

felmutatott tevékenységét, és kérdéseket tesz föl a gyakornoknak az intézményben
végzett munkájával, tevékenysége eredményeivel kapcsolatosan.
 A minősítő bizottság – a gyakornok meghallgatását követően – a gyakornok minősítő
vizsgájának napján az intézmény helyi értékelési szabályzatának részét képező szakmai
követelményrendszer alapján minősíti a gyakornokot.
 A gyakornok minősítési vizsgáját követően a minősítő bizottság még a minősítés napján
elkészíti a gyakornok minősítését tartalmazó minősítő dokumentumot úgy, hogy az
adott munkakörre meghatározott szakmai követelmények mindegyikét pontszámmal
értékeli.
 Az intézményvezető a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy minősítési követelményeknek való megfeleléséről szóló véleményét
szövegesen nem köteles értékelni, az értékelés a minősítő dokumentum értékelő
táblázatának kitöltésével valósul meg. Ha a minősítő bizottság a minősítő
dokumentumhoz szöveges értékelést is kíván fűzni, akkor azt a minősítő
dokumentumhoz kell csatolni és a minősítő dokumentum mellékleteként kell kezelni.
 Az intézményvezető a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott minősítő vizsgájának
eredményét vagy eredménytelenségét a vizsga időpontjától számított öt munkanapon
belül rögzíti az informatikai rendszerben. (10/A.§ (7) bekezdés alapján)
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 A minősítő vizsgával összefüggő iratokat – közalkalmazott esetén a közalkalmazotti

alapnyilvántartás részeként – a munkáltató köteles megőrizni.
A minősítés eredményeit tartalmazó minősítő dokumentumon szerepelnie kell:
 A minősítő vizsgán minősített nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkavállaló, pedagógus szakképzettséggel is rendelkező pedagógus
o nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének és lakcímének,
o a minősítő vizsgát tevő által betöltött munkakör megnevezésének,
o a minősített munkavállaló pedagógus szakképzettsége megnevezésének.
 A minősítő vizsga bizottságában közreműködők nevének és beosztásának.
 A szakmai követelmények mindegyikét értékelő pontszámoknak.
 A hospitálási naplót értékelő pontszámnak.
 A minősítő vizsgán elérhető maximális pontszámnak.
 A gyakornok által elért összes pontszámnak.
 A gyakornok által elért %-os pontszámnak.
 A „kiválóan alkalmas”, „alkalmas”, „kevéssé alkalmas”, „alkalmatlan” minősítő
bejegyzések egyikének.
A minősítés eredményeit tartalmazó, két példányban elkészített dokumentumot az
intézmény vezetője írja alá, ellátja iktatószámmal és az intézmény körbélyegzőjével. A
minősítés eredményeit tartalmazó dokumentum egyik példányát a minősítő vizsga napján a
minősített gyakornoknak kell átadni, másik példányát az intézmény iktatott iratanyagai között
és közalkalmazottak esetében a közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként, a személyi
anyagában is őrizni kell.
5. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
munkavállalók minősítő vizsgáján a minősítés szempontjai, valamint a teljesítmény mérésével
kapcsolatos szabályok a következők:
A munkakörhöz tartozó szakmai követelmények értékelése
5.1 Az adott munkakörre a helyi értékelési szabályzatban meghatározott szakmai
követelmények mindegyikét külön-külön 0-5 pontszámmal kell értékelni az alábbi
szabályok alkalmazásával.
5.2 A szóban forgó nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörre vonatkozó
szakmai követelmények jelen helyi értékelési szabályzat részét képezik.
5.3 Nem lehet olyan munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítő vizsgáját lebonyolítani,
amelyhez a helyi értékelési szabályzat nem tartalmazza a konkrét, pontokba foglalt
szakmai követelményrendszert.
5.4 A gyakornok minősítő vizsgájának napján a minősítő bizottságnak át kell tekintenie a
gyakornok szakmai tevékenységének eredményeit, kérdéseket kell feltennie a gyakornok
munkavégzésével kapcsolatban.
5.5 Amennyiben a szakmai követelmények egyes összetevőinek pontozásakor a minősítő
bizottság tagjai nem tudnak közös pontszámot kialakítani, akkor a három bizottsági tag
által egyénileg adott pontszámok összegének egyharmadát kell kiszámítani, és azt a
szokásos kerekítési szabályok alkalmazásával egész számmá kell kerekíteni.
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6. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítésének
megállapítása
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítésének %-os
mutatóját egészre kerekített %-ban kell meghatározni úgy, hogy a szakmai
követelményekre kapott pontszámot össze kell adni, azt az elérhető pontszám
maximumával kell osztani, 100-zal meg kell szorozni és egész számra kell kerekíteni.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő gyakornok minősítő vizsgáját az alábbiak
szerint kell értékelni:





80-100%: kiválóan alkalmas
60-79%: alkalmas
30-59%: kevéssé alkalmas
0-29%: nem alkalmas

7. Az egyes munkakörökhöz tartozó szakmai követelményrendszer
7.1 Az iskolatitkári munkakörhöz tartozó szakmai követelményrendszer
7.1.1 A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség
Az iskolatitkár munkakört betöltő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornoki
fokozatban lévő munkavállalónak a minősítő vizsga megkezdését megelőzően félévenként
legalább öt óra hospitáláson kell részt vennie. A hospitáláshoz választott tanóráknak,
foglalkozásoknak az iskolatitkár pedagógus szakképzettségéhez kell kapcsolódniuk. A
hospitálásokról a gyakornoknak hospitálási naplót kell vezetnie. A hospitálási naplóban az
egyes órák, foglalkozások látogatásának jól el kell különülniük, a meglátogatott órákat
ennek érdekében számozni kell. A hospitálási naplónak tartalmaznia kell az alábbi
elemeket:
 a meglátogatott óra sorszáma
 a hospitálás dátuma
 a meglátogatott óra/foglalkozás megnevezése
 az órát, foglalkozást tartó pedagógus neve
 az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos lényeges feljegyzések
 az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos pedagógiai megállapítások, feljegyzések
 a hospitálási naplót számítógéppel szerkesztett formában kell elkészíteni, azt ki kell
nyomtatni
 a hospitálási naplóra be kell szerezni az órát vezető pedagógus aláírását
A gyakornok a hospitálási naplót nyolc nappal a minősítő vizsga napja előtt köteles
átadni az intézmény vezetőjének. A hospitálási naplót a minősítő bizottság 0-10 ponttal
értékeli.
7.1.2 A minősítő bizottságnak a követelményrendszer alábbi követelményeinek mindegyikét
figyelembe kell venni a szakmai követelmények értékelésekor.
Az iskolatitkári munkakörhöz kapcsolódó követelményeket az alábbiakban határozzuk
meg:
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7.1.2.1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása,
a napi és heti munkaidő hatékony kihasználása.
7.1.2.2 Az iskola tanulóiról, pedagógusairól és más dolgozóiról vezetett
nyilvántartások pontossága, szakszerűsége, naprakészsége, precizitása, a
digitális napló adatfeltöltési folyamatában való pontos részvétel.
7.1.2.3 A beírási napló évfolyamonként és személyenként történő vezetésének
pontossága, az adatok egyezése a törzskönyvekkel, a nyilvántartási adatok
vezetése, a megváltozott adatok megfelelően hatékony kezelése,
iskolalátogatási igazolások kiadásának gyakorlata.
7.1.2.4 A tanulói és a pedagógus adatok vezetése a KIR Személyi Nyilvántartásban, az
adatok rendszeres frissítésének és karbantartásának folyamata, a pedagógus és
a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
hatékony elvégzése, az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkezelési
szabályok betartása.
7.1.2.5 A bizonyítványok, törzskönyvi kivonatok, diákigazolványok, pedagógus
igazolványok és más szigorú számadású nyomtatványok kezelési folyamata.
7.1.2.6 Az iskolai postai küldemények átvételének, továbbításának rendje és
pontossága, az iktatókönyv és a tárgymutató vezetésének rendje, a
legszükségesebb postacímek és telefonszámok nyilvántartása.
7.1.2.7 A hivatalos határozatok, levelek, értesítések elkészítése, határidők betartása, az
iratok megfelelő formátumban való alkalmazása.
7.1.2.8 Az iskola vezetőinek háttértámogatása, az iskolatitkári szervezőmunka
hatékonysága, telefonhívások és üzenetek átadása.
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7.1.3 Az iskolatitkár minősítő vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását értékelő
dokumentuma a következő adatokat tartalmazza:
Az ellátandó feladatok és az értékelés szempontjai

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pontsz
ám

1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és
nyilvántartása, a napi és heti munkaidő hatékony kihasználása. A
partnerekkel történő kapcsolattartás kulturáltsága.
2 Az iskola tanulóiról, pedagógusairól és más dolgozóiról vezetett
nyilvántartások
pontossága,
szakszerűsége,
naprakészsége,
precizitása, a digitális napló adatfeltöltési folyamatában való pontos
részvétel.
3 A beírási napló évfolyamonként és személyenként történő
vezetésének pontossága, az adatok egyezése a törzskönyvekkel, a
nyilvántartási adatok vezetése, a megváltozott adatok hatékony
kezelése, iskolalátogatási igazolások kiadásának gyakorlata.
4 A tanulói és a pedagógus adatok vezetése a KIR Személyi
Nyilvántartásban, az adatok frissítésének és karbantartásának
folyamata, a pedagógus és a tanulói jogviszony létesítésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatok hatékony elvégzése, az
adatkezelési szabályok betartása.
5 A bizonyítványok, törzskönyvi kivonatok, diákigazolványok,
pedagógus igazolványok és más szigorú számadású nyomtatványok
kezelési folyamata.
6 Az iskolai postai küldemények átvételének, továbbításának
rendje és pontossága, az iktatókönyv és a tárgymutató vezetésének
rendje, a legszükségesebb postacímek és telefonszámok
nyilvántartása.
7 A hivatalos határozatok, levelek, értesítések elkészítése,
határidők betartása, az iratok megfelelő formátumban való
alkalmazása.
8 Az iskola vezetőinek háttértámogatása, az iskolatitkári
szervezőmunka hatékonysága, telefonhívások és üzenetek átadási
rendje.
9 A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi
és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége.
Összesen (pontszám)

Max.
5

5

5

5

5

5

5

5

10
50

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi.
Kelt: Segesd, 201…. ……………… hó …….. napján
………………………………………
Horváthné Pánovics Mária
a minősítő bizottság elnöke, igazgató

P.h.
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A minősítő vizsga szakmai követelményrendszerének

Pontsz
ám

Max.

1 A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai
. ismeretek
2 A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
.
3 A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
.
4 A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
.
5 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom,
. igyekezet

3
3
3
3
3

Összesen (pontszám)

15

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett
eredménye:
A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

%

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét
képezi.
Kelt: Segesd, 201…. ……………… hó …….. napján
………………………………………
Horváthné Pánovics Mária
a minősítő bizottság elnöke, igazgató

P.h.

7.2 A rendszergazda munkakörhöz tartozó szakmai követelményrendszer
7.2.1 A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség
A rendszergazda munkakört betöltő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
gyakornoki fokozatban lévő munkavállalónak, közalkalmazottnak a minősítő vizsga
megkezdését megelőzően félévenként legalább öt óra hospitáláson kell részt vennie. A
hospitáláshoz választott tanóráknak, foglalkozásoknak a rendszergazda munkakört betöltő
pedagógus szakképzettségéhez kell kapcsolódniuk. A hospitálásokról a gyakornoknak
hospitálási naplót kell vezetnie. A hospitálási naplóban az egyes órák, foglalkozások
látogatásának jól el kell különülniük, a meglátogatott órákat ennek érdekében számozni
kell.
A hospitálási naplónak tartalmaznia kell az alábbi elemeket:




a meglátogatott óra sorszáma
a hospitálás dátuma
a meglátogatott óra/foglalkozás megnevezése
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az órát, foglalkozást tartó pedagógus neve

az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos lényeges feljegyzések

az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos pedagógiai természetű
megállapítások, feljegyzések

a hospitálási naplót számítógéppel szerkesztett formában kell elkészíteni, azt ki
kell nyomtatni

a hospitálási naplóra be kell szerezni az órát vezető pedagógus aláírását
A gyakornok a hospitálási naplót nyolc nappal a minősítő vizsga napja előtt köteles
átadni az intézmény vezetőjének. A minősítő bizottságnak a követelményrendszer alábbi
követelményeinek mindegyikét figyelembe kell vennie a szakmai követelmények
értékelésekor.
A rendszergazda munkakörhöz kapcsolódó követelményeket az alábbiakban határozzuk
meg:
7.2.2.1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása, a
napi és heti munkaidő hatékony kihasználása.
7.2.2.2 Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges szoftvereket, ellenőrzi azok
működését, elvégzi a szükséges karbantartási és beállítási feladatokat, jelzi a
gépek meghibásodását, elvégzi, illetve megszervezi javításukat.
7.2.2.3 Szakszerűen működteti az intézmény szervereit, informatikai rendszerét,
figyelemmel kíséri az egyes perifériák rendeltetésszerű használatát, elhárítja az
egyszerűbb hibákat, működteti a vírusvédelmi rendszert.
7.2.2.4 Kezeli a digitális napló szerverét, feltölti a felhasználói adatokat, közreműködik a
beiratkozáskor elkészített adatfájlok feltöltésében, ellenőrzi a digitális napló
működését, gondot fordít a rendszeres biztonsági mentésekre.
7.2.2.5 Segítséget nyújt az iskola vezetőinek a tantestület tagjainak és a gazdasági iroda
dolgozóinak az aktuális feladataik során jelentkező informatikai problémák
megoldásában.
7.2.2.6 Rendben tartja saját munkahelyét és a szerverszobát, kezeli és karbantartja az
iskolai stúdió állományát, biztosítja a stúdió folyamatos üzemképességét.
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7.2.3 A rendszergazda minősítő vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását értékelő
dokumentuma a következő adatokat tartalmazza:
Az ellátandó feladatok és az értékelés szempontjai

.

.

.

.

.

.

.

Pontsz
ám

Max.

1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása
és nyilvántartása, a napi és heti munkaidő hatékony
kihasználása.

5

2 Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges szoftvereket,
ellenőrzi azok működését, elvégzi a szükséges karbantartási és
beállítási feladatokat, jelzi a gépek meghibásodását, elvégzi,
illetve megszervezi javításukat.
3 Szakszerűen működteti az intézmény szervereit, informatikai
rendszerét, figyelemmel kíséri az egyes perifériák
rendeltetésszerű használatát, elhárítja az egyszerűbb hibákat,
működteti a vírusvédelmi rendszert.
4 Kezeli a digitális napló szerverét, feltölti a felhasználói
adatokat, közreműködik a beiratkozáskor elkészített adatfájlok
feltöltésében, ellenőrzi a digitális napló működését, gondot fordít
a rendszeres biztonsági mentésekre.
7 Segítséget nyújt az iskola vezetőinek a tantestület tagjainak és
a gazdasági iroda dolgozóinak az aktuális feladataik során
jelentkező informatikai problémák megoldásában.
8 Rendben tartja saját munkahelyét és a szerverszobát, kezeli és
karbantartja az iskolai stúdió állományát, biztosítja a stúdió
folyamatos üzemképességét.
9 A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai,
tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű
szóhasználat minősége.
Összesen (pontszám)

5

5

5

10

10

10
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Kelt: Segesd, 201…. ……………… hó …….. napján
………………………………………
Horváthné Pánovics Mária
a minősítő bizottság elnöke, igazgató

P.h.

45

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
___________________________________________________________________________

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszerének
értékelőlapja
A
munkakör
ellátása
szempontjából szükséges szakmai
1
. ismeretek.
2 A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati
. munka.

.

3 A szakmai
képesség.
4

munkával

kapcsolatos

Pontsz
ám

Max.
3
3

problémamegoldó

3

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat.

3

.
5 A munkavégzéssel
. igyekezet.

kapcsolatos

pontosság,

szorgalom,

3

Összesen (pontszám)
A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett
eredménye:
A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

15
%

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét
képezi.
Kelt: Segesd, 201…. ……………… hó …….. napján
………………………………………
Horváthné Pánovics Mária
a minősítő bizottság elnöke, igazgató

7.3.

P.h.

A pedagógus asszisztens munkakörhöz tartozó szakmai követelményrendszer

7.3.1 A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség
A pedagógus asszisztens munkakört betöltő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
gyakornoki fokozatban lévő munkavállalónak a minősítő vizsga megkezdését megelőzően
félévenként legalább öt óra hospitáláson kell részt vennie. A hospitáláshoz választott
tanóráknak, foglalkozásoknak a pedagógus asszisztens pedagógus szakképzettségéhez kell
kapcsolódniuk. A hospitálásokról a gyakornoknak hospitálási naplót kell vezetnie. A
hospitálási naplóban az egyes órák, foglalkozások látogatásának jól el kell különülniük, a
meglátogatott órákat ennek érdekében számozni kell. A hospitálási naplónak tartalmaznia
kell az alábbi elemeket:
 a meglátogatott óra sorszáma
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 a hospitálás dátuma
 a meglátogatott óra/foglalkozás megnevezése
 az órát, foglalkozást tartó pedagógus neve
 az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos lényeges feljegyzések
 az óra, foglalkozás menetével kapcsolatos pedagógiai megállapítások, feljegyzések
 a hospitálási naplót számítógéppel szerkesztett formában kell elkészíteni, azt ki kell
nyomtatni
 a hospitálási naplóra be kell szerezni az órát vezető pedagógus aláírását
A gyakornok a hospitálási naplót nyolc nappal a minősítő vizsga napja előtt köteles
átadni az intézmény vezetőjének. A hospitálási naplót a minősítő bizottság 0-10 ponttal
értékeli.
7.3.2 A minősítő bizottságnak a követelményrendszer alábbi követelményeinek mindegyikét
figyelembe kell venni a szakmai követelmények értékelésekor.
A pedagógus asszisztens munkakörhöz kapcsolódó követelményeket az alábbiakban
határozzuk meg:
7.3.2.1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása
a napi és heti munkaidő hatékony kihasználása.
7.3.2.2 Munkájának felelősségteljes elvégzése, az iskola házirendjében és SZMSZében meghatározottak alapján.
7.3.2.3 A nevelő-oktató munka segítése, a hatékony nevelőmunkához nélkülözhetetlen
feltételek biztosításában aktív részvétel.
7.3.2.4 Tanulócsoportok felügyeletének és kísérésének ellátása, iskolán kívüli
tevékenységek során együttműködés a pedagógusokkal.
7.3.2.5 Segíti az iskolai adminisztrációs munkát. A tanórák szemléltető anyagát
előkészíti.
7.3.2.6 A tanulók ebédeltetésében, levegőztetésében részt vesz.
7.3.2.7 Aktívan részt vállal az iskolai rendezvények lebonyolításában, az alkalmazotti
közösség és a nevelőtestület értekezletein jelen van.
7.3.2.8 A vezetőség által megbízott rendkívüli (váratlan) feladatok ellátásában
segítséget nyújt.
7.3.2.9 A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és pedagógiai
elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége.
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7.3.3 A pedagógus asszisztens minősítő vizsgájának az ellátandó feladatok végrehajtását
értékelő dokumentuma a következő adatokat tartalmazza:
Az ellátandó feladatok és az értékelés szempontjai

Pontsz
ám

Max.

1 A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása
és nyilvántartása, a napi és heti munkaidő hatékony
kihasználása.
felelősségteljes
elvégzése,
az
iskola
2 Munkájának
házirendjében és SZMSZ-ében meghatározottak alapján.
3 A nevelő-oktató munka segítése, a hatékony nevelőmunkához
nélkülözhetetlen feltételek biztosításában aktív részvétel.
4 Tanulócsoportok felügyeletének és kísérésének ellátása,
iskolán kívüli tevékenységek során együttműködés a
pedagógusokkal.
5 Segíti az iskolai adminisztrációs munkát. A tanórák
szemléltető anyagát előkészíti.
6 A tanulók ebédeltetésében, levegőztetésében részt vesz.

5

részt
vállal
az
iskolai
rendezvények
7 Aktívan
lebonyolításában, az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület
értekezletein jelen van.
8 A vezetőség által megbízott rendkívüli (váratlan) feladatok
. ellátásában segítséget nyújt.
9 A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai,
. tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű
szóhasználat minősége.
Összesen (pontszám)

5

.

.
.
.

.

5
5
5

5
5

.
.

5
10

50

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét
képezi.
Kelt: Segesd, 201…. ……………… hó …….. napján
………………………………………
Horváthné Pánovics Mária
a minősítő bizottság elnöke, igazgató

P.h.
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A minősítő vizsga szakmai követelményrendszerének

Pontsz
ám

Max.

1 A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai
. ismeretek.
2 A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati
. munka.

.

3 A szakmai
képesség.
4

munkával

kapcsolatos

3
3

problémamegoldó

3

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat.

3

.
5 A munkavégzéssel
. igyekezet.

kapcsolatos

pontosság,

szorgalom,

3

Összesen (pontszám)
A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett
eredménye:
A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

15
%

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét
képezi.
Kelt: Segesd, 201…. ……………… hó …….. napján
………………………………………
Horváthné Pánovics Mária
a minősítő bizottság elnöke, igazgató

P.h.
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HOSPITÁLÁSI NAPLÓ
A hospitálás időpontja:
A hospitálás helye:
Évfolyam/osztály:
Tanulók létszáma:
Tantárgy:
A meglátogatott óra sorszáma:
Az órát tartó pedagógus neve:
Téma, témakör:
Idő

Tanári tevékenységek, módszerek

Tanulói tevékenységek

Megjegyzések

Az órát vezető pedagógus aláírása:
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2. sz. melléklet
A SEGESDI IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
KOMPETENCIA- ÉS TELJESÍTMÉNYALAPÚ ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
I. Jogszabályi háttér
Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének megalkotását (a
továbbiakban: Ér.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 65.§ (1) illetve (1a) bekezdése írja elő.
II. Az Ér. elfogadása és módosítása
II.1. Az Ér. elkészítéséért az intézményvezető felelős.
II.2. Az Ér. és annak módosítása a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé első
alkalommal 2018. szeptember 1. napjától, a további módosítások esetében a módosítást
követő tanév első napjától.
II.3. Az Ér. felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor.
III. Az Ér. hatálya
Az Ér. az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki.
IV. Az Ér. célja
Az Ér. az intézmény pedagógusaira vonatkozó illetményalap jogszabályban meghatározott
módon való megállapítását szolgálja.
V. Az Ér. felelőse
V.1. Az Ér. működtetéséért az intézményvezető felelős ennek megfelelően
- az értékeléshez szükséges forrásokat összegyűjti és tárolja,
- az egyes pedagógusok értékelését határidőre elvégzi.
V.2. Az értékelésbe bevonja vezetőtársait, az intézményvezető-helyettest, és a
munkaközösség-vezetőket.
V.3. Az intézményvezető, mint pedagógus értékelését az intézményvezető-helyettes végzi el a
munkaközösség-vezetők segítségével.
VI. Az Ér. eszközei és módszerei
VI.1. Az Ér. alapját képezi
- az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése,
- az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó
megállapításai,
- az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye,
illetve az eljárás során készült portfólió.
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VI.2. Amennyiben a VI.1. pontban felsorolt dokumentumokból több is rendelkezésre áll, a
legutolsót kell figyelembe venni.
VI.3. Az Ér. keretében forrásként használt portfóliót a pedagógus évente frissítheti,
kiegészítheti.
VI.4. A VI.1. pontban felsorolt forrásokat a pedagógus általa fontosnak tartott információkkal
kiegészítheti mely kiegészítéseket az intézményvezető az értékelés során köteles figyelembe
venni.
VI.5. Az Ér. keretében az egyes pedagógusok külön-külön értékelendők, munkájuk nem
viszonyítható egymás munkájához, nem állítható fel rangsor közöttük.
VI.6. A megadott források alapján az intézményvezető az egyes pedagógusokról értékelőlapot
készít, amelyen az alábbi szempontokat 1-10-ig terjedő skálán értékeli:
- Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése
- Pedagógiai folyamatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó önreflexiók
- A tanulás támogatása
- A tanuló személyiségének fejlesztése
- Az egyéni bánásmód érvényesülése
- Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
- A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés
- Nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység
- Osztályfőnöki tevékenység
- Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
- Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
- Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Az értékeléshez segítséget nyújt az önértékelési és tanfelügyeleti kézikönyv
magyarázata.
VI.7. A pedagógus adott tanévre vonatkozó munkaköre és feladatai szempontjából nem
releváns szempontokat nem pontozza. A kapott pontszámokból százalékos eredményt számít.
VII.

Az Ér. éves ciklusa

VII.1. Az értékelés elvégzésére tanévenként kerülhet sor.
VII.2. Az Ér. keretében végzett értékelés csak azokra a pedagógusokra vonatkozóan
készíthető el, akik vonatkozásában rendelkezésre áll az összes VI.1. pontban meghatározott
alapforrás.
VIII.

Eltérő illetményalap megállapítása az Ér. alapján

VIII.1. Eltérő illetményalapra vonatkozó javaslat kizárólag olyan pedagógus esetében
lehetséges, akinek százalékos eredménye 50% alatt vagy 90% fölött van.
VIII.2. Az előző pontban megadott százalékos eredmény nem jelent automatikusan eltérő
illetményalapot. Javaslattétele előtt az intézményvezetőnek az alábbi szempontokat kell
mérlegelnie:
- A rendelkezésre álló források alapján kellően indokolt-e az eredmény?
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Alátámasztják-e az eredményt óralátogatások, illetve az ezek során rögzített
megjegyzések, javaslatok?
- A kiemelt vagy csökkentett illetményalap várhatóan jelent-e motivációt a
pedagógus számára?
- A javasolt intézkedés várhatóan milyen hatást gyakorol majd a nevelőtestületre?
VIII.3. Az intézményvezető köteles javaslatát indokolással ellátni, melynek alapját az előző
pontban felsorolt szempontok képezik.
VIII.4. Az intézményvezető kizárólag abban a tanévben tehet javaslatot az Nkt. 65.§ (2)
bekezdésében meghatározott illetményalaptól eltérő illetményalap megállapítására, amelynek
megelőző tanévében az intézmény valamennyi pedagógusát értékelni tudta az VII.2. pontnak
megfelelően.
VIII.5. Az intézményvezető javaslattétele előtt köteles személyesen konzultálni az érintett
pedagógussal és beszerezni a nevelőtestület véleményét.
VIII.6. Az eltérő illetményalapot évente felül kell vizsgálni és újra javasolni kell.
-

IX. Az Ér. nyilvánossága
IX.1. Az Ér. nyilvános, megtalálható az intézmény honlapján, könyvtárában és irattárában.
IX.2. Az intézmény alkalmazásában álló pedagógusokat az Ér. szabályairól annak elfogadása
és módosítása után illetve a jogviszony létesítésekor tájékoztatni kell.
IX.3. Az Ér. egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a munkáltató és az
adott pedagógus számára nyilvánosak. Kivétel ez alól a VIII.5. pontban előírt véleménykérés
esete, a nyilvánosság azonban ekkor sem terjedhet a nevelőtestületen túl.
X. Záró rendelkezések
A Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola kompetencia- és teljesítményalapú értékelési
rendszerét az előírt vélemények figyelembe vétele után a nevelőtestület megtárgyalta, és a
benne foglaltakkal egyetértve jelen formájában elfogadta.
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Értékelő lap
a kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerhez
Szempont

Pontszám

1.

Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

2.

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése

3.

Pedagógiai folyamatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó önreflexiók

4.

A tanulás támogatása

5.

A tanuló személyiségének fejlesztése

6.

Az egyéni bánásmód érvényesülése

7.

Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt
történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség

8.

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés

9.

Nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs
tevékenység

10.

Osztályfőnöki tevékenység

11.

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése

12.

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

13.

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Segesd, ………………….…..
…………………………………..
intézményvezető
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3. sz. melléklet

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola (7562 Segesd, Iskola u. 1.) iratkezelésével
kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint kerülnek szabályozásra.
Általános rendelkezések - Jogszabályi háttér
-

-

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról - VII. fejezet: Iratkezelés a nevelésioktatási intézményekben.
1995. évi LXVI törvény (levéltári törvény), a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről.
335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről.

Az iratkezelési szabályzat hatálya
Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező,
illetve az onnan továbbított valamennyi iratra.
Az iratkezelés szabályozása
Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését,
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba átadását
szabályozza.
Az intézmény vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzatában határozza meg
az irat és adatkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő
tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés
felügyeletét ellátó személyt.
Az iratkezelés felügyelete a szerven belül
Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi
szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és
iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos
megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez
szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az
intézmény vezetője felelős.
Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező, illetve
onnan továbbított:
- azonosítható, fellelési helye, útja következő, ellenőrizhető és visszakereshető legyen,
- tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető,
- kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen,
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-

szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő
feltételek biztosítva legyenek,
a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen,
a rendszerese selejtezés elvégzésével a z irattári iratanyag felesleges felhalmozódása
megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen,
az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű
működéséhez megfelelő támogatást biztosítson.

Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető, az általános igazgatóhelyettes gondoskodik:
- az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a
szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat
módosítását,
- az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és
továbbképzéséről,
- az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv,
iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.)
biztosításáról,
- a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről,
- egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.
Az iratok kezelésének általános követelményei, az iratok rendszerezése
Az azonos ügyre – egy adott tárgyra – vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell
kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli
irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek.
Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb más
iratokat – még irattárba helyezésük előtt – az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe,
a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni.
Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
Az iratot e célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell nyilvántartani
(iktatni). Az iktatást oly módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles
dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden
esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen azonosítható legyen, ki, mikor, kinek
továbbította vagy adta át az iratot. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával
biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan
következő és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.
Az iratkezelés folyamata, a küldemények átvétele
A küldemény átvételére jogosult:
- a címzett vagy az általa megbízott személy
- az intézményvezetője, helyettese vagy az általa megbízott személy, azaz: az
iskolatitkár,
- az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy
- a postai meghatalmazással rendelkező személy
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A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni:
- a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát; (a címzett meghatározása)
- a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét; (pl.:
ragszám a levélen és az aláírt postai átadón)
- az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.
Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső szabályzatában
előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről.
Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon aláírásával és az átvétel
dátumának, valamint nevének olvasható feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és
„sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni, amit a
kézbesítőokmányon kívül az átvett küldeményen is rögzíteni kell. Amennyiben iktatásra nem
jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést
követő első munkanap kezdetén a címzettnek átadni.
Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok estében az átvételi
okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A
hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervezet, személyt értesíteni kell.
A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani kell
a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni.
Téves címzés, sikertelen vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani
kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Ha a feladó nem
állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után
selejtezni kell.
A küldemények felbontása
Az intézményhez érkezett küldeményt – a minősített iratok kivételével - a címzett, vagy
- a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy
- a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója
bonthatja fel.
Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket,
- amelyek „sk.” felbontásra szólnak,
- amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte,
- amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.
A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény
iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az
átvétel és a felbontás tényét a dátum megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd
gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról.
A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és olvashatóságát.
Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni kell a küldőt is.
Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldeményt pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a
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felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés
formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget vagy egyéb értéket elismervény ellenében – a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az
irathoz kell csatolni.
Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy fűződhet,
gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen.
Papíralapú irat esetében, amennyiben csak a borítékról állapítható meg az ügy szempontjából
valamely fontos adat vagy tény, amely jogkövetkezménnyel bírhat, a borítékot a
küldeményhez kell csatolni.
Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet megállapítani, az ezek
igazolására szolgáló információhordozókat az irathoz kell csatolni.
Az elektronikus iratot gép adathordozón (CD ROM, pendrive stb) átvenni vagy elküldeni csak
papíralapú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, mint iratot és mellékelt iratot
kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a számítógépes
adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus
aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon feltüntetett
azonosítók valóságtartalmát.
Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli
feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni.

tanulmányozásáról,

Az iktatókönyv
Az iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az iktatást
minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni. Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia
az alábbi adatokat:
 iktatószám,
 iktatás időpontja,
 küldemény elküldésének időpontja, módja,
 küldő megnevezése, azonosító adatai,
 irat tárgya,
Iktatni kell: az intézménybe érkezett és azon belül keletkezett iratokat.
Az ügyirat tárgyát – illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot – az
iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első
irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az – az irat tartalmát nem
érintően – lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy
az eredeti tárgy is felismerhető maradjon.
Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. Az kézi
iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással kell a zárást
végezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a körbélyegző lenyomatával
hitelesíteni kell.
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Az iktatószám
Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival is. Az iktatószám
felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: főszám/év. (Gyűjtőszám használata esetén:
Főszám/alszám/év. Gyűjtőszám alkalmazásakor az alszámokról ún. gyűjtőívet kell vezetni.)
Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell
nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben kell
kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott
alszámokon kell nyilvántartani.
Az iktatás
Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be
kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, elsőbbségi
küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.
Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:
 könyveket, tananyagokat;
 reklámanyagokat, tájékoztatókat;
 meghívókat, üdvözlő lapokat;
 nem szigorú számadású bizonylatokat;
 bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;
 pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint);
 munkaügyi nyilvántartásokat;
 anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;
 közlönyöket, sajtótermékeket;
 visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat;
Téves iktatás esetén a papír alapú iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell
érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés
olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel
újra.
A kézi iktatókönyvbe sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a
bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad.
Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az
eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.
Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Az előzményt az irathoz kell
szerelni. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, rögzíteni kell az
iktatókönyven az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat iktatószámát, mint az
utóirat iktatószámát.
Szignálás
Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető
megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az irat
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szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait
(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével írásban
teszi meg. Az intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását.
Kiadmányozás
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és működési
szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat
alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Nem
minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosításról és az
iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban
meghatározott dokumentumok.
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:
- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az
„s.k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja,
továbbá,
- a kiadmányozó illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos
bélyegzőlenyomata szerepel. Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó
neve mellett az „s.k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és a
kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata.
Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy
ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.
Expediálás
A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az
iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói
utasítást, és a mellékleteket csatolták-e.
A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítendő,
futárszolgálat stb.).
Irattárazás
Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell
végezni.
Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő,
kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat.
Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz – ha eddig nem történt meg, hozzá kell
rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni,
hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált
munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás
mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő
rovatába az irattárba helyezés időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő
gyűjtőbe. A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok
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adhatók le.
Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített
jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A
kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú iratok
esetén az irattárból kiadott ügyirat elnevezését, valamint a kölcsönzés és a visszavétel
időpontját a Kölcsönzési naplóba kell rögzíteni, amelyet az átvevő aláír. A Kölcsönzési naplót
az irattárban kell tárolni.
Selejtezés
Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési
bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. Az
iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az intézmény körbélyegzőjének
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az iktatás után 2
példányban az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végzett. A
levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. A megsemmisítésről a szerv vezetője az
adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembe vételével gondoskodik.
Levéltárba adás
A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári
terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység
szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni.
A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a
visszatartott iratokról készített jegyzéket – a levéltárral egyeztetett módon – elektronikus
formában is át kell adni.
A tanügyi nyilvántartások
A tanügyi nyilvántartások formái
A beírási napló:
- Az iskolába felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási
napló a tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál. A beírási napló az
iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott –
alkalmazott vezeti.
- A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya
megszűnt.
- Ha az iskola testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek,
tanuló nevelését is ellátja a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakvéleményt
kiállító szakértői és rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát
és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját.
Osztálynapló, csoportnapló
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A tanórai, a tanórán kívüli foglalkozásokról a foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási
naplót (csoportnaplót, osztálynaplót stb.) vezet. A foglalkozási naplót az iskolai nevelés és
oktatás nyelvén kell vezetni.
A törzslap
Az iskola a tanulókról – a felvételt követő 30 napon belül – nyilvántartási lapot (a
továbbiakban: törzslap) állít ki. A törzslapon fel kell tüntetni – a teljes tanulmányi időre
kiterjedően – a tanuló év végi osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos
döntéseket, határozatokat. A törzslapon fel kell tüntetni az intézmény nevét, címét és az OM
azonosítót.
Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzeti és etnikai kisebbség nyelv vagy más idegen
nyelv, a törzslapot magyar nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell. Ha a két szöveg
között eltérés van, és nem állapítható meg, hogy melyik a helyes szöveg, akkor a magyar
nyelvi bejegyzést kell elfogadni.
Ha az iskola testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos tanuló nevelését-oktatását is
ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői és rehabilitációs
bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat
időpontját.
A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett póttörzslapot kell kiállítani.
A bizonyítvány
A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi bizonyítványokat egy
bizonyítványkönyvbe (a továbbiakban: bizonyítvány) kell bevezetni, függetlenül attól, hogy a
tanuló hányszor változtatott iskolát, iskolatípust. Az egyes évfolyamokról a bizonyítványt a
törzslap alapján kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola OM azonosítóját.
Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap (póttörzslap)
alapján másodlat állítható ki. A másodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint
illetéket kell leróni.
Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján – kérelemre –
pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik
évfolyamot mikor végezte el.
Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet
feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartalmú
pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt
tanévben az iskola mely évfolyamán tanult, és nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy
két évfolyamtársának igazolását. A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett
időszakban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk
bizonyítványukat.
A tantárgyfelosztás és órarend
Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának
(foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak és a
kötött munkaidő eltöltésének meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni.
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A tantárgyfelosztást az iskola intézményvezetője – a nevelőtestület véleményének kikérésével
– hagyja jóvá.
A tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások rendjét.
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha nevelési-oktatási intézmény
nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a
tanulókra, vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez,
javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, és
elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az
ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott
nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének aláírását.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő
alkalmazott, mint hitelesítő írja alá.
A tanügyi nyilvántartások vezetése
A pedagógus a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli
tevékenységet köteles elvégezni.
Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot és kiállítja a bizonyítványt, vezeti a
továbbtanulással összefüggő nyilvántartást.
A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért, az
osztályfőnök és az intézmény vezetője által kijelölt két összeolvasó pedagógus a felelős. A
törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a
továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni. Az iskola
által vezetett törzslap közokirat.
A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, oly
módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást
aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.
Névváltozás esetén – a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján – a megváltozott
nevet a törzslapra be kell jegyezni, az iskolai bizonyítványt ki kell cserélni. A bejegyzést és a
cserét a bizonyítványt kiállító iskola, illetve jogutódja, jogutód nélkül megszűnt iskola esetén
az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték.
Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett be a
bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A cseréért díjat nem kell fizetni.
A bizonyítvány – nyomtatvány kezelése
Az iskola az üres bizonyítvány nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni oly módon,
hogy ahhoz csak az intézményvezető vagy az általa megbízott személy férjen hozzá.
Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet
készít, és a bizonyítványt megsemmisíti.
Az iskola nyilvántartást vezet:
- az üres bizonyítvány-nyomtatványokról,
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-

a kiállított és kiadott bizonyítvány nyomtatványokról,
az elrontott és megsemmisült bizonyítványokról.

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme
Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban minden
esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az illetéktelen
hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó esetében. Az
intézmény alkalmazottai csak azokhoz az – akár papíralapú, akár gépi adathordozón tárolt –
iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük
van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot
folyamatosan naprakészen kell tartani.
Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók:
- „Saját kezű felbontásra!”
- „Más szervnek nem adható át!”
- „Nem másolható!”
- „Kivonat nem készíthető!”
- „Elolvasás után visszaküldendő!”
- „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével),
valamint
- más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. Az előzőekben
meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok
megismerését.
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelése:
- Az iskola irodai számítógépes mapparendszerében kell tárolni.
- Erről rendszeres időközönként (havonta) biztonsági másolatot kell készíteni.

A köznevelési intézmény irattári terve és az iskolai záradékok
I.
Irattári
tételszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Irattári terv
Ügykör megnevezése

A - Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés
Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek
Személyzeti, bér- és munkaügy
Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem
Fenntartói irányítás
Szakmai ellenőrzés
Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
Belső szabályzatok
Polgári védelem
Munkatervek, jelentések, statisztikák
Panaszügyek

Őrzési idő (év)
nem selejtezhető
nem selejtezhető
50
10
10
20
10
10
10
5
5
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

B - Nevelési - oktatási ügyek
Nevelési – oktatási kísérletek, újítások
Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
Felvétel, átvétel
Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek
Naplók
Diákönkormányzat szervezése, működése
Pedagógiai szakszolgáltatás
Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése
Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és
ajánlások
Gyakorlati képzés szervezése
Vizsgajegyzőkönyvek
Tantárgyfelosztás
Gyermek- és ifjúságvédelem
Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai
C - Gazdasági ügyek
Ingatlan nyilvántartás, kezelés, fenntartás, épület
tervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek
Társadalombiztosítás
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás,
selejtezés
Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési
bizonylatok
A tanműhely üzemeltetése
A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak
Szakértői bizottság véleménye
Költségvetési támogatási dokumentumok
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10
nem selejtezhető
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
1
határidő nélküli
50
10
5
5
5
20
5

Az iskolák által alkalmazott záradékok

Felvéve, átvéve a(z) ……………. számú határozattal áthelyezve
a(z) (iskola címe) …… iskolába.
A …… számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján
tanulmányait a(z) (betűvel) …….. évfolyamon folytathatja.
Felvette a(z) (iskola címe) …….. iskola.
Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, illetve osztályozó
vizsga letételével folytathatja.
….. tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi.
Mentesítve ….. tantárgyból az értékelés és a minősítés alól.
……. tantárgy …. évfolyamainak követelményeit egy tanévben
teljesítette a következők szerint: …………………………..
Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól a 2…./2…. tanévben
felmentve ….. miatt. (Kiegészülhet: osztályozó vizsgát köteles
tenni.)
Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján)

Bn., N., Tl., B.
Bn., Tl.
Bn., Tl., N.
Bn., Tl., N.
N., Tl., B.
N., Tl., B.
N., Tl., B.
N., Tl., B.

N., Tl.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

magántanulóként folytatja.
Mentesítve a(z) (a tantárgyak nevei) …………….. tantárgy tanulása
alól.
Megjegyzés: a törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát.
Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) …… évfolyam
tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni.
Az évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi
idő megrövidítésével teljesítette.
A(z) …… tantárgy óráinak látogatása alól felmentve …..-tól ….. –
ig.(Kiegészülhet: osztályozó vizsgát köteles tenni.)
Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata
értelmében osztályozó vizsgát tehet.
A nevelőtestület határozata: a (betűvel) …………. évfolyamba
léphet vagy
A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte,
tanulmányait ….. évfolyamon folytathatja.
A tanuló az …………. évfolyam követelményeit egy tanítási évnél
hosszabb ideig, …… hónap alatt teljesítette.
A(z) … tantárgyból javítóvizsgát tehet.
A javítóvizsga … tantárgyból … osztályzatot kapott …. évfolyamba
léphet.
Az … évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot meg
kell ismételnie.
A javítóvizsgán … tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
Évfolyamot ismételni köteles.
A(z) … tantárgyból …-án osztályozó vizsgát tett.
Osztályozó vizsgát tett.
A(z) … tantárgy alól … okból felmentve.
A(z) … tanóra alól … okból felmentve.
Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére
… -ig halasztást kapott.
Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) … iskolában
független vizsgabizottság előtt tette le.
A(z) …. szakképesítés évfolyamán folytatja tanulmányait.
Tanulmányait … okból megszakította, a tanulói jogviszonya …. –ig
szünetel.
A tanulói jogviszonya:
a) kimaradással,
b) … óra igazolatlan mulasztása miatt,
c) egészségügyi alkalmasság miatt,
d) térítési díj, tandíjfizetési hátralék miatt,
e) …. iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból
törölve.
…………………….. fegyelmező büntetésben részesült.
………………… fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés
végrehajtása, …………..-ig felfüggesztve.

N., Tl., B.

N., Tl.
N., Tl., B.
N.
N., Tl.
N., Tl., B.

N., Tl.
N., Tl., B.
Tl., B.
N., Tl., B.
Tl., B.
N., Tl.
Tl., B.
Tl., B.
Tl., B.
Tl., B.
Tl., B.
N., Tl., B.
Bn., Tl.
Bn., Tl., B., N.

N.
Tl.
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Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén:
a) A tanuló ………..óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt
felszólítottam.
b) A tanuló ismételt ………………óra mulasztása miatt a szülő
ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. Az a) pontban
foglaltakat nem kell bejegyezni a Bn. és Tl.
dokumentumokra.
Tankötelezettsége megszűnt.
A ………………….szót (szavakat) osztályzato(ka)t helyesbítettem.
A bizonyítvány ………………..lapját téves bejegyzés miatt
érvénytelenítettem.
Ezt a póttörzslapot a(z) ……………….következtében elvesztett
(megsemmisült) eredeti helyett ……………..adatai (adatok) alapján
állítottam ki.
Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti
helyett …………….adatai (adatok) alapján állítottam ki.
A
bizonyítványt
………………..kérelmére
a
…………………számú bizonyítvány alapján, téves bejegyzés miatt
állítottam ki.
Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név …………………., anyja neve
…………………., a(z) …………..iskola …………..szak (szakmai,
speciális osztály, két tanítási nyelvű osztály, tagozat)
…………évfolyamát a(z) …………tanévben eredményesen
elvégezte.
Az iskola tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő
tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga
eredményeinek bejegyzéséhez ……………….vizsga eredményének
bejegyzéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a
tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat
megfelelően alkalmazhatja, illetve megfelelően záradékot alakíthat
ki.
Beírtam a ……………..iskola első osztályába.
Ezt a naplót …………tanítási nappal (órával) lezártam.
Ezt az osztályozó naplót ………………azaz………………(betűvel)
osztályozott tanulóval lezártam.

31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.

Bn., Tl., N.

Bn.
Tl., B.
Pót. Tl.
Pót. Tl.
Tl., B.
Pót. B.

N.
N.

Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok
-

a beírási napló,
a bizonyítvány,
a törzslap külíve, belíve,
az értesítő (ellenőrző),
az osztálynapló,
a csoportnapló,
az egyéb foglalkozási napló,
a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához,
az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához,
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-

az órarend,
a tantárgyfelosztás,
a tanulói jogviszony igazoló lapja.

Záró rendelkezések
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, intézmény iratkezelésére
vonatkozó minden belső utasítás.
A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása:
A szabályzat tartalmát az intézmény vezetője köteles ismertetni a beosztott munkatársakkal. A
szabályzat 1 példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja
számára a nevelői szobában, a gazdasági irodában.
Az intézmény vezetőjének gondoskodni kell jelen szabályzat olyan módosításáról, amely az
új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges.
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4. sz. melléklet
ADATKEZELÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

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

Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A
személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra
személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi
anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézményvezető a felelős.
A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért az intézmény vezetője a felelős.
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5. sz. melléklet
KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL ÉS
MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELKEZÉS
A Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola (7562 Segesd, Iskola u. 1.) a közérdekű adatokat
az alábbi helyeken teszi közzé:
- Köznevelés Információs Rendszere (rövidített név: KIR)
- az iskola honlapján, www.ivbela.hu.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kérelmek intézése a Kaposvári Tankerületi Központ
(7400 Kaposvár, Szántó u. 5.) – mint fenntartó közreműködésével, a fenntartói szabályzat
alapján történik.
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6. sz. melléklet

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS
PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJE
I.

Általános alapelvek
1. Általános rendelkezések

A szabályzat célja, hogy a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola dolgozóinak munkája és a
hivatali ügyintézés során az intézménnyel kapcsolatban álló személyek közérdekű
bejelentéseinek és panaszainak (a továbbiakban együtt: panasz) előterjesztését, vizsgálatát és
érdemi elintézését egységesen szabályozza.
A szabályzat hatálya kiterjed a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskolában (a továbbiakban:
iskola) foglalkoztatott valamennyi közalkalmazottra.
2. Értelmező rendelkezések
E szabályzat értelmében:
Panasz: egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló kérelem, melynek
elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, államigazgatási – eljárás hatálya alá.
Közérdekű bejelentés: figyelemfelhívás olyan körülményre, amelynek orvoslása, illetőleg
megszüntetése a helyi közösség érdekét szolgálja, a közérdekű bejelentés javaslatot is
tartalmazhat.
Közérdekű bejelentéssel, panaszokkal kapcsolatos eljárás: olyan speciális eljárás,
amelyben az iskolának az a feladata, hogy a panaszban, bejelentésben foglaltak kivizsgálása
után a panaszost, illetve a bejelentőt a megtett intézkedésről vagy az intézkedés mellőzésének
indokairól értesítse.
3. Eljárási alapelvek:
Az iskolába érkező panaszt e szabályzatban foglaltak szerint ki kell vizsgálni.
Az eljárás során a panaszosokat, bejelentőket (a továbbiakban együtt: panaszos) megilleti az
egyenlő bánásmód elve.
A panaszost nem érheti hátrány a panasz megtétele miatt.
Az ügyintézőnek a panasz vizsgálata során minden esetben elfogulatlanul, tárgyilagosan,
körültekintően és a tőle elvárható segítőkészséggel kell eljárnia.
A kivizsgált panaszra nyújtott írásbeli vagy szóbeli válasz határidőben készüljön el pontos,
közérthető stílusban.
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4. Adatvédelem:
A panaszos személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására
hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény
alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos egyértelműen hozzájárult.
A panaszos adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy
szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás
kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.
II.

Közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárásrend
1. Az eljárás megindítása:

Panasszal, közérdekű bejelentéssel, kérelemmel vagy javaslattal bárki fordulhat szóban
(személyesen munkaidőben – 8:00-16:00 óráig – vagy telefonon – a 06-82/598-030
telefonszámon), írásban (postai úton – levelezési cím: 7562 Segesd, Iskola u. 1. – vagy
elektronikus úton – a iskola@ivbela.hu e-mail címen) – az iskolához.
Az intézmény vezetőivel kapcsolatos panaszokat a fenntartónak is továbbítani kell.
A szóbeli panaszról az azt felvevő köteles feljegyzést készíteni.
2. Elintézési határidő és tájékoztatás:
A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a
panaszost a panasz beérkezésétől számított 15 napon belül – az elintézés várható időpontjának
egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.
A tájékoztatásnak ezen kívül tartalmaznia kell:
- a panaszt,
- iktatási számát,
- az eljáró ügyintéző nevét, beosztását, elérhetőségét.
Az ügyfél tájékoztatásáról az illetékes belső szervezeti egység kijelölt dolgozója köteles
gondoskodni.
3. Érdemi vizsgálat mellőzése vagy elutasítása:
A névtelen panasz vizsgálata mellőzhető, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
A névtelen panasz alapján indult eljárás hivatalból indult eljárásnak minősül.
Névtelen panasz alapján az eljárást megindítani akkor szükséges, ha a beadványban
feltüntetett körülmények alapján nagy valószínűséggel fennáll a panasz jogossága, a
bejelentés közérdekűsége.
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A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panasz által ismételt panasz vizsgálata mellőzhető.
A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről
(mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő panaszát.
A tudomásszerzéstől számított 1 éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani.
4. Közérdekű kérelem, panasz, bejelentésre tett intézkedések
Az illetékes vezető a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről
– az indokok megjelölésével – köteles a panaszost (bejelentőt) írásban vagy elektronikus úton
haladéktalanul értesíteni.
Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost (bejelentőt) szóban
tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. Ennek tényét dokumentálni kell.
A panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján – ha az alaposnak bizonyul – gondoskodni
kell:
- a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként
szükséges hatósági intézkedések megtételéről,
- a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
- az okozott sérelem orvoslásáról,
- indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
5. Eljárás költség:
A közérdekű bejelentés és a panasz elbírálására irányuló eljárás tárgyánál fogva illetékmentes
eljárás az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pontja alapján.
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ISKOLAI KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése
érdekében iskolai könyvtár működik.
Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok
rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben
használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
tartása.
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez
be, melyeket a tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.
Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a
könyvtáros tanár a felelős. A könyvtáros tanár feladatait munkaköri leírása tartalmazza.
Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és
a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata:
- Kézikönyvtári állomány:
Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori
sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és
szakenciklopédiák,
szótárak,
fogalomgyűjtemények,
kézikönyvek,
összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek.
- Ismeretközlő irodalom:
Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a
tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói
munkáltatáshoz használható dokumentumok.
- Szépirodalom:
Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő
kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott
olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások.
- Pedagógiai gyűjtemény:
Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak
dokumentumai:
 Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.
 Fogalomgyűjtemények, szótárak.
 Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.
 A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok
megvalósításához szükséges szakirodalom.
 A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.
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 A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.
 A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.
 Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.
 Oktatási intézmények tájékoztatói.
 Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.
 Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.
Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):
Válogatva gyűjtendőek a következők:
 A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.
 Könyvtári jogszabályok, irányelvek.
 Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok,
folyóiratok.
A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint:
 Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok,
közlönyök, évkönyvek, audiovizuális dokumentumok, hangkazetták,
videofilmek, diafilmek, CD, DVD.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók
és azok csoportjai.
1. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
o tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
o tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,
o könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,
o könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
o számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,
o tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól,
valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.
2. A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az
iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik,
és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a
beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár
tudomására kell hoznia.
3. Az iskolai könyvtár tanítási napokon a kifüggesztett nyitvatartási időben tart nyitva.
4. A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár közreműködésével
tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az
igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben
tervezniük, majd a könyvtáros tanárral egyeztetniük kell.
5. Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt
segédkönyvek kivételével) négy hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési
idő egy alkalommal meghosszabbítható.
6. Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:
o kézikönyvek,
o számítógépes szoftverek.
7. A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári
dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a
kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A
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kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola vezetője
határozza meg.
8. A könyvtáros-tanár munkaköri feladata
o Éves munkatervet, tanév végi beszámolót, könyvtári statisztikát készít.
o Tájékoztatást ad a nevelőtestületnek a tanulók könyvtárhasználatáról.
o Vezeti a könyvtár ügyviteli dokumentumait.
o Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken.
o Folyamatosan kivonja a könyvtár állományából az elhasználódott, elavult
dokumentumokat.
o Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
o Előkészíti és lebonyolítja az időszakos vagy soron kívüli leltározást, s elvégzi
annak adminisztratív teendőit.
o Lehetővé teszi és segíti az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi
a kölcsönzést.
o Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, irodalomkutatást, témafigyelést
végez, bibliográfiákat készít.
o Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri a kikölcsönzött
dokumentumok visszaszolgáltatását.
o Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat.
o Biztosítja a szaktanároknak és tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a
könyvtár teljes eszköztárát, a tájékoztató apparátusát és szolgáltatásait.
9. Az ingyenes és a tartós tankönyvek kezelésének szabályai
o Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók az iskolai könyvtár nyilvántartásába
felvett tankönyveket szeptembertől júniusig egy tanévre kapják meg használatra.
o A könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden tanuló megkaphassa a
számára szükséges tankönyveket.
o A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv
elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendben
meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni.
o Az iskolai könyvtár külön nyilvántartást vezet az ingyenes tankönyv biztosításához
szükséges tankönyvekről.
o A könyvtáros tanár feladatai az ingyenes tankönyvek használatával kapcsolatosan:
- az ingyenes tankönyvek nyilvántartása,
- szeptemberben az ingyenes tankönyvek kiosztása a tanulóknak,
- tanév elején a napközis csoportok tankönyvekkel való ellátása,
- júniusban az ingyenes tankönyvek összeszedése,
- tankönyvrendelésnél egyeztet a rendelést összeállító pedagógussal a
szükséges ingyenes tankönyvek számáról,
- intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat.
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TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT
A Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola (7562 Segesd, Iskola u. 1.) tankönyvellátási
rendjét az iskolai SzMSz szabályozza. Jelen szabályzat az iskolai könyvtár tartós
tankönyvellátással kapcsolatos szerepét és feladatait rögzíti.
Tankönyvtár az iskola tanulói számára ingyenesen szolgáltatott tankönyvek különgyűjteménye, amelyek összesített, időleges, külön a tankönyveket tartalmazó nyilvántartásban
kerülnek feldolgozásra.
A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem
hagyományos dokumentummal, ha azt az iskola vezetése jóváhagyja.
A tankönyvfelelős táblázatban listát készít (osztály név, tankönyv lebontásban) a könyvtár
részére arról, hogy a támogatott tanulók milyen tankönyveket rendeltek meg. Ez a lista lesz a
későbbi kölcsönzés alapja.
A tanárok részére munkaeszközként kiadott tankönyveket, segédkönyveket, elektronikus
dokumentumokat egyazon nyilvántartásba vesszük és számítógépre is rögzítjük, így egyedileg
kölcsönözhetőek.
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyveket (tartós tankönyvet vagy egyéb
oktatási segédanyagot) mindig a tanév első hetének folyamán kapja kézhez.
A tanuló a tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Távozáskor a könyvtárnak visszaszolgáltatni tartozik.
Elvárható, hogy az általa használt tankönyv tanulmányai végéig megfelelő állapotban legyen.
Az elhasználódás 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.
Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv visszaadásakor az érvényes vételár megfelelő hányadát kell kifizetnie:
- az első év végén a tankönyv árának 80%-át,
- a második év végén a tankönyv árának 60%-át,
- a harmadik év végén a tankönyv árának 40%-át.
A támogatásként kapott ingyenes tankönyvet a tanuló a fent meghatározott avulás figyelembe
vételével megvásárolhatja. A tankönyvtár állományából a feleslegessé vált tankönyveket a
könyvtáros rendszeresen selejtezi.
A használatra kapott tankönyveket a tantárgy tanulásának végeztével, de legkésőbb
tanulmányainak befejezésekor vissza kell szolgáltatni.
A tankönyvtárban lévő még használható tankönyvekről minden tanév végén lista készül,
amelyet át kell adni a tankönyvfelelősnek. Ezeket a tételeket az iskola tankönyvrendelésében
figyelembe kell venni.
Az állományára vonatkozó adatokat az éves statisztikában szerepeltetni kell.
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A PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA HASZNÁLATBA
ADOTT ESZKÖZÖK
Eszköz használatba adási szerződés
amely létrejött egyrészről …………………………….. Tankerületi Igazgató, mint
használatba adó (továbbiakban: Használatba adó) másrészről:
...................................................................................................................... (név, leánykori név)
......................................................................................................................................... (lakcím)
.............................................................................................................................. (szül. hely, idő)
.................................................................................................................................. (anyja neve)
........................................................................................................................(adóazonosító jele)
Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1.
mint használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő) között az alábbi helyen és időben , a
következőkben meghatározott feltételekkel:
A használatba adó használatba adja az ……………… tulajdonában lévő
…………………………… …………………………………
típusú, ……………… azonosító
számú, ………………………………………………………………………………………. műszaki
jellemzőkkel rendelkező …………………………………….. eszközt.
A használatba adás …………. év ………… hó …… napjától kezdődik, és
……………………………………………………………………………..…ig. érvényes.
A használatba adó a használatba vevő számára a 2. pontban meghatározott kezdeti időtartamra
használatra átadja az eszközt..
A használatba vevő köteles az 1. pontban leírt eszközt rendeltetésszerűen használni, óvni,
védeni minden sérülés, rongálódás ellen. A használatba vevő tudomásul veszi az eszközre
vonatkozó használati előírásokat. A használatba vevő tudomásul veszi azt, hogy az eszközben
okozott kárért felelősséggel tartozik.
A használatba adó és vevő az eszköz állapotáról tájékozódott.
Az eszköz használatára vonatkozó tájékoztatást a használatba adó a használatba vevőnek
megadta. A használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati programból való
kilépés esetén köteles az eszközt a használatba adó képviselőjének olyan állapotban
visszaadni, ahogyan azt átvette.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az 1993. évi LXXXVIII.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: Segesd, ……………………….
P.H.

_______________________________
Használatba vevő

_______________________________
Használatba adó
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK
(sablonok)
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PEDAGÓGUS
ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I. rész
A) Munkáltató:
Kaposvári Tankerületi Központ
Joggyakorló:
Tankerület vezető: Stickel Péter
B) Munkavállaló: ____________________
C) FEOR-szám: 2431
D) Munkakör:
Beosztás: PEDAGÓGUS tanár
Cél: A rábízott fiatalok egyéni és közösségi nevelése, színvonalas és korszerű
módszerekkel történő tanítása, a tanulók személyiségének, tudásának,
viselkedésének sokoldalú és eredményes fejlesztése, az értékrend, az erkölcsi
tartás, a tevékenységek életkornak megfelelő irányítása
Közvetlen felettes: igazgatóhelyettes
E) Helyettesítési előírás: helyettesítési rend (kiírás) alapján
F) Munkavégzés
Hely: Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola
G) Munkaidő beosztás: tantárgyfelosztás, órarend szerint
Heti 40 óra

II.

rész

a) KÖVETELMÉNYEK:
Iskolai végzettség, szakképesítés: _______________
Gyakorlati idő, gyakorlottsági terület: ______________________
Elvárt ismeretek: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok,
utasítások
és
belső
szabályzati
rendszer
ismerete.
Szükséges képességek: Szervező és lényeglátó képesség, segítőkészség,
érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre, objektív ítélőképesség
Személyi tulajdonságok: Elhivatottság, türelem, egyéni kisugárzás, kiváló
kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék
b) KÖTELESSÉGEK:
Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségükről,
a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyereket felügyelet nélkül), óvja a
gyerekek jogait, emberi méltóságukat.
1. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók
tudását, sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal, sok gyakorlással fejleszti
egyéni képességeit, objektíven és indoklással értékel.
2. Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli,
pozitívan irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyiségével,
modorával, hangnemével megnyilvánulásaival példát ad a tanulók számára.
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3. A tantárgyfelosztás alapján határidőre tanmenetet készít, tanóráira,
foglalkozásaira céltudatosan és széleskörűen felkészül, és pontosan,
színvonalasan tartja meg azokat.
4. Szemléltető és kísérleti eszközöket állít elő, szerez be, és előkészíti ezeket
a bemutató és tanuló kísérleti használatához. Az ismereteket a diákok
tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével (motiválással), az
életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek folyamatos
fejlesztése mellett kell átadni.
5. Tervezett differenciálással, életből vett példákkal, versennyel segíti az
egyéni képességek és a tehetség kibontakozását. Felkészíti és kíséri a
diákokat a tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sport
rendezvényekre.
6. Figyelembe veszi az egyéni fejlődés ütemet, a hátrányos családi
környezetet, a fogyatékosságot, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok
ellátásában. Differenciált és korrepetáló foglalkoztatással segíti a
rászorulókat.
7. Aktívan részt vesz a pedagógiai program értékelésében, módosításában,
segíti a tantestületi és szakmai értekezletek eredményességét, alkotóan
tevékenykedik a szakmai munkaközösség munkájában
8. Felelősséggel ellátja az előírt helyettesítéseket, és a tanulók felügyeletét
(tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek- heti egy ügyeleti
nap, tanítás előtti, utáni és rendezvényi ügyeletek, ebédeltetés)
9. Levezetheti és felügyelheti az osztályozó, különbözeti, és egyéb vizsgákat,
tanítás nélküli munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.
10. Együttműködik a tanulók szüleivel, szükség szerint családlátogatáson
ismerkedik a támogatásra szoruló tanulók környezetével. Tájékoztatja a
szülőket/gondviselőket az intézményi, egyéni fogadóórákon, szülői
értekezleteken.
11. Szakmai ismereteit továbbképzéseken, tanfolyamokon bővíti, nyílt
napokon aktívan részt vállal a feladatokból. Bemutató órákat tarthat és
dokumentálva hospitálhat tanítási órákon.
12. Ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit (osztálynaplók,
törzskönyvek, ellenőrző vezetése, a tanulók értékelésének beírása,
szöveges értékelés, stb.)
13. Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott tároló helyet, a
tárgyakat és eszközöket rendelkezésre bocsájtja.
14. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait,
végrehajtja az igazgató és a vezető helyettesek utasításait, szakszerűen
végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak
biztosított jogokat, hatásköre az általa vezetett gyermek
csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a társintézmények munkatársaival, a továbbképző
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intézményekkel tart kapcsolatot.
c) FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális
épségéért, kijelölt tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek
megvalósításáért, az egyenlő bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes
munkaköre és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy
hiányos elvégzéséért,
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért
 A jogszabályok, munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak
és gyerekek jogainak megsértéséért,
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásaitól eltérő
használatáért, elrontásáért.
 A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért
Jelen munkaköri leírás __________________ napján lép életbe.

Kelt.: ________________
P.H.
…………………………………
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.
…………………………………
munkavállaló
Kelt.: ________________
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OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Tanév
Osztály
Megbízás dátuma
Megbízó aláírása
Megbízott
aláírása
Az azonos évfolyamra járó, többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok
egy osztályközösséget alkotnak, melyek élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az
osztályfőnököt az igazgató bízza meg, munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső
és belső elvárás-rendszer szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és
az iskolai dokumentumok (pld.: éves munkaterv) betartásával végzi.
Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók
biztonságáért; kulturált viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért. Munkájáról az
intézményvezető/helyettese kérésére írásban/szóban beszámol.

Munkavállaló: _________________
I. A MEGBÍZÁS CÉLJA:
Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős nevelő
hatást fejt ki, érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az egységes
értékrend megvalósítása érdekében koordinálja a pedagógusok tevékenységének fejlesztőnevelő hatását, ellenőrzi az osztályban folyó pedagógiai tevékenységet.
II. RÉSZLETES FELADATKÖR
Nevelési, egyéni fejlesztési feladatok:
1.) Alaposan és sokoldalúan megismeri az osztály tanulóit (személyiségjegyeket, családiszociális körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi az
osztályközösség szociometriai jellemzőit, az osztályon belüli értékrendet.
2.) Nevelői munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a tanmenet.
3.) Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés gyakorlására,
törekszik a munkamegosztásra. Együttműködve az osztály tanulóival segíti a
tanulóközösség kialakulását. Segíti a DÖK (diákönkormányzat) törekvését, képviseletet.
4.) Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal önállóságra
és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek) megbízásával és
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5.)

6.)
7.)
8.)

számonkérésével biztosítja az osztályterem, a berendezési tárgyak megőrzését, a rendet, a
tisztaságot.
Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról. Együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel.
Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást, továbbtanulási lehetőségekről
tájékoztat. (felső tagozaton)
Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra.
Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepélyeire; segíti a
különféle szabadidős programok, kirándulások szervezését és megvalósítását.
Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést; fegyelmezett munkát,
a rend és tisztaság fenntartását, a környezet védelmét, harmonikus társas kapcsolatokat.

Adminisztrációs jellegű feladatok:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai
adatokat szolgáltat.
Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket.
A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám)
hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótlása (szükség esetén az iskolavezetés
értesítése).
Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése.
Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok
következményeit és ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket.
A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez
rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az
osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
tanulmányi előmenetelét, szükség szerint elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a
szülőket.
A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.
Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a
szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról.
Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását.
Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket,
továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb
úton történő tudomásulvételét.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat,
segítséget nyújt számukra.
Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait
a tanártársai elé terjeszti.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.
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Irányító, vezető jellegű feladatok:
1. Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe
utal.
2. A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az
osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az
osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi
eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó
tematikával releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott
előadókkal foglalkozásokat tart.
3. Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére,
egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó
képességük fejlesztésére.
4. Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az
évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira.
5. A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi
tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja tanulókkal.
6. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
7. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
8. Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi
osztálya szabadidős foglalkozásait.
9. Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek
tervérők, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és
helyettesét, valamint a szülőket.
10. Részt vesz az osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és segíti
a rendezvények lebonyolítását.
11. Folyamatosan figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.
12. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is
jutalmazza (pld.: osztályfőnöki dicséret).
13. Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.
14. A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős
foglalkozásokat is értékeli, kialakítva bennük a reális önértékelés igényét.
Szervező, összehangoló jellegű feladatok:
1. Segít abban, hogy a gyermek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában.
Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban,
egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.
2. Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak
szervezésében, tervezésében, irányításában.
3. Koordinálja a sajátos nevelésű igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók
felzárkóztatását.
4. Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátítására.
5. A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai
eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban
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tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat
meghatározzák.
6. Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
7. A szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a
gondviselőkkel egyezteti, továbbhaladási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad
és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpályakompetenciákat.
8. A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy
helyettesét.
9. Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az
osztályzata, valamint az lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok
átlagától a tanuló kárára.
10. Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
11. Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai,
szervezési stb. feladataira.
III. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK:
Kapcsolatot tart:
1. Az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat tervezésében a
civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pld.:
sportegyesület).
2. Az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal,
a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pld.: logopédus, pszichológus,
gyógytestnevelő, közösségi szolgálat koordinátorával stb.).
Együttműködik:
1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében a
gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra a szociális
és tanulmányi segítség nyújtásáról.
2. A szülőkkel, törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására,
szükség esetén családlátogatásokat végez, a munkaterv szerint szülői értekezletet,
fogadóórát tart. Tanév elején megismerteti a pedagógiai programot, a házirendet,
megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes
tanulók fejlesztésére vonatkozóan. Gondoskodik a szülői közösség aktivitásáról.
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről, az egyéni fejlesztésről, a dicséretekről és elmarasztalásokról.
Tevékenyen részt vesz:
1. Az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Szükség esetén – az intézményvezető
hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az érintett más pedagógusokat
tanácskozásra hívja össze.
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és
hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges
feladatainak ellátásához.
IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR:
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Ismerve a megbízásokra vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat,gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat. Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi
körére. A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek
vagy helyettesének.
V. FELELŐSSÉGI KÖR, FELELŐSSÉGEK:
Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás rendszerét.
Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok
pontos vezetéséért.
Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,
maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait, valamint bizalmasan kezeli az
ellenőrzési tapasztalatokat (pld.: óralátogatás).
Aktivitásától, példaadásától és igényességétől nagymértékben függ az osztályközösség
tanulmányi eredményessége, a tanulók neveltsége. Felelősségre vonható:
o A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért.
o A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
o A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és
munkatársak jogainak megsértéséért.
o A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól
eltérő használatáért, elrontásáért.
o A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért.
o A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.
Jelen munkaköri leírás ________________ napján lép életbe.

Kelt.: ________________
P.H.
___________________________
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, a munkaköri leírás 1 példányát átvettem.
___________________________
munkavállaló
Kelt.: ________________

88

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
___________________________________________________________________________

TANÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
Cél: A diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű és eredményes
tanítása, sokoldalú fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a NAT és a
pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni
képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása.

Munkavállaló:

________________

KÖTELESSÉGEK:
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1) Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a
hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával. Mint nevelőtestületi tag
köteles rész venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken; véleményével segíti
a közös határozatok meghozását.
2) Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján
tanmenetet készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan
megtartja a tanítási és foglalkozási órákat.
3) A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal előre közli és bejegyzi
az osztálynaplóba, hogy tanártársaival elkerüljék az osztályközösség túlterhelését
(naponta max. 2 írásbeli számonkérés engedélyezett)
4) Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanuló teljesítményeit,
megtartja az írásbeli, és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és
indoklással értékel.
5) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi
méltóságukat. A pedagógiai értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a
fiatalokat, tekintettel arra, hogy személyisége, modora, hangneme,
megnyilvánulásai munkafegyelme példa a tanulók előtt.
6) Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, a vezetők utasítására
helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat (pl.
osztályfőnökség, munkaközösség vezetés), és felelősi tevékenységeket
(pályaválasztási felelős, pályázati figyelő, stb.)
7) Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok
szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi
programokon, és beosztás alapján felügyel.
8) Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt. Vezeti az
osztálynaplót, beírja az érdemjegyeket (az ellenőrzőbe is) megírja a vizsgák
jegyzőkönyveit, törzskönyveket, stb.
9) A tanító kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása,
az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás.
Aktívan részt vesz a nyílt napokon, bemutató órákat tart (igény esetén).
10) Tevékenyen rész vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a
pedagógiai program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámolhat,
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előadást és bemutató órát tarthat. Kollégái közreműködésével rendben tartja a
rábízott tároló helyeket, a tárgyakat és eszközöket rendelkezésre bocsájtja.
11) Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén.
Akadályoztatásakor az igazgatót köteles értesíteni, biztosítva a szakszerű
helyettesítéshez a tanmenetet és a tankönyveket.
12) A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg,
figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; fejleszti képességeiket,
személyiségüket. Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal.
13) Az általa tanított tantárgyában kimagasló teljesítményű tanulók tehetségét fejleszti
(önképzőkör, szakkör, tanulmányi verseny, stb.) Felkészíti és kíséri a diákokat a
tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sport rendezvényekre,
tanulmányi kirándulásokra.
14) Részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon (kiírás szerint). A szülőket
tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, a diákok
fejlődéséről. Együttműködik a szülőkkel, szükség szerint látogatja a támogatásra
szoruló tanulókat.
15) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
amelyekkel az igazgató és a vezető helyettes ellátja.
Jelen munkaköri leírás ________________ napján lép életbe.

Kelt.: ________________

P.H.
___________________________
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, a munkaköri leírás 1 példányát átvettem.

___________________________
munkavállaló

Kelt.: ________________
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SZAKTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
Cél: A diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű és eredményes
tanítása, sokoldalú fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a NAT és a
pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az egyéni
képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása.
Munkavállaló:

__________________

KÖTELESSÉGEK:
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.
Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a
hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával. Mint nevelőtestületi tag
köteles rész venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken; véleményével
segíti a közös határozatok meghozását.
2.
Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján
tanmenetet készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan
megtartja a tanítási és foglalkozási órákat.
3.
A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal előre közli és bejegyzi
az osztálynaplóba, hogy tanártársaival elkerüljék az osztályközösség túlterhelését
(naponta max. 2 írásbeli számonkérés engedélyezett)
4.
Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanuló teljesítményeit,
megtartja az írásbeli, és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és
indoklással értékel.
5.
Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi
méltóságukat. A pedagógiai értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a
fiatalokat, tekintettel arra, hogy személyisége, modora, hangneme,
megnyilvánulásai munkafegyelme példa a tanulók előtt.
6.
Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, a vezetők utasítására
helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat (pl.
osztályfőnökség, munkaközösség vezetés), és felelősi tevékenységeket
(pályaválasztási felelős, pályázati figyelő, stb.)
7.
Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok
szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi
programokon, és beosztás alapján felügyel.
8.
Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt. Vezeti az
osztálynaplót, beírja az érdemjegyeket (az ellenőrzőbe is) megírja a vizsgák
jegyzőkönyveit, törzskönyveket, stb.
9.
A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó
gyarapítása, az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani
tájékozódás. Aktívan részt vesz a nyílt napokon, bemutató órákat tart (igény
esetén).
10. Tevékenyen rész vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a
pedagógiai program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámolhat,
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11.

12.

13.

14.

15.

előadást és bemutató órát tarthat. Kollégái közreműködésével rendben tartja a
rábízott tároló helyeket, a tárgyakat és eszközöket rendelkezésre bocsájtja.
Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén.
Akadályoztatásakor a közvetlen felettesét vagy az igazgatót köteles értesíteni,
biztosítva a szakszerű helyettesítéshez a tanmenetet és a tankönyveket.
A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg,
figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; fejleszti képességeiket,
személyiségüket. Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal.
A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulók tehetségét kifejleszti
(önképzőkör, szakkör, tanulmányi verseny, stb.) Felkészíti és kíséri a diákokat a
tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sport rendezvényekre,
tanulmányi kirándulásokra.
Részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon (kiírás szerint). A szülőket
tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, a diákok
fejlődéséről. Együttműködik a szülőkkel, szükség szerint látogatja a támogatásra
szoruló tanulókat.
Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
amelyekkel az igazgató és a vezető helyettes ellátja.

Jelen munkaköri leírás _____________ napján lép életbe.

Kelt.: __________________
P.H.
...........................................
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

............................................
munkavállaló
Kelt.: __________________
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NAPKÖZIS NEVELŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
CÉL: A kijelölt napközis csoport tanulói számára felelősséggel biztosítja a délután célszerű,
intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való változatos eltöltését, a tanulmányi felkészülést, az
igényes nevelést, gondozást, az étkezést, a kötelesség- és feladattudat kialakítását, a kulturált
viselkedés elsajátítását.
Munkavállaló:

____________________

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: órarend szerint
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
A tanulmányi felkészítés feladatai:
1) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel segíti a tanulók
felkészülését, sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és
indoklással értékeli kijelölt tanulócsoportját.
2) Tudatosan tervezi nevelő tevékenységét, határidőre nevelési tervet készít, a
foglakozási tervben nagy gondot fordít a változatos foglalkoztatásokra,
melyekre alaposan felkészül.
3) Feladata a gyerekek alapos megismerése: tudatos megfigyeléssel, közös
tevékenységekkel, családlátogatásokkal. Fokozatosan szoktatja tanulóit a
házirend betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű környezetet.
4) Irányítja a tanulók másnapra való felkészülését az életkori sajátosságokhoz
illeszkedő tevékenységekkel, és segíti az önálló tanulás módszereinek
elsajátítását, együttműködve a csoportját tanító pedagógusokkal.
5) A gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciált
foglalkozással megteremti a tanulási feltételeket, fejleszti a célirányos feladat
megoldásokat, kikérdezi a memoritereket.
6) Biztosítja a tanulási időben az írásbeli házi feladatok maradéktalan
elkészítését. Ezt mennyiségileg minden esetben; minőségileg lehetőség szerint
ellenőrzi. A rászorulókat a megadott időkeretek között korrepetálja, vagy
segítségüket tanulócsoportok szervezésével biztosítja.
7) A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki;
melynek eredményéről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a
szülőket. Felelősök választásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja, a
csoportterem, és az udvar rendjét és biztonságát.
8) Célirányosan gyarapítja a gyerekek tapasztalatait, fenntartja érdeklődésüket,
rendszeres gyakorlással fejleszti kifejezésmódjukat, képességeiket, egyéni
segítségnyújtással biztosítja a továbbhaladást.
9) Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli,
pozitívan irányítja a gyerekeket. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora
hangneme, megnyilvánulásai munkafegyelme példa a tanulók előtt.
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10) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről, nem hagy gyermeket felügyelet
nélkül, óvja a gyerekek jogait, az emberi méltóságot.
11) Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges
életmódra nevelést. Naponta vezeti a tanulók szabad levegőn való testedzését
(pl. gimnasztika, labdajátékok, stb.), szerepjátékokat szervez.
12) Csoportja számára szabadidős programokat szervez- figyelemmel a napközi
napirendre és az iskolai házirendre. Gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés
szabályait.
13) Betartatja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait,
szakszerűen végrehajtja az igazgató és a vezető helyettesek utasításait.
Naponta 15 perccel munkakezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni,
akadályoztatásakor a közvetlen felettesét vagy az igazgatót köteles értesíteni.
14) Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai
program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámolhat.
Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és
eszközöket rendelkezésre.
15) Folyamatosan képzi magát továbbképzéseken, szélesíti módszertani
jártasságát, gyakorlatát. Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból.
16) A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat
hozatalában, köteles részt venni az intézményi rendezvényeken, a szülői
értekezleteken, az iskolai rendezvényeken, az értekezleteken, a szülői és
osztályozó értekezleteken, fogadóórákon együttműködve az osztályfőnökkel.
17) Vezeti a foglalkozási naplót, gondoskodik a kiadott játékok, munka- és
szemléltető eszközök gondos használatáról, megőrzéséről.
18) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
amelyekkel az igazgató és a helyettes vezetők megbízzák.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat,
hatásköre az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
Kapcsolatot tart az óvodákkal, és szülőkkel, a társintézmények és saját
munkatársaival, a továbbképző intézményekkel.
FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
munkacsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyerekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelős, hogy a tanulók - ha különböző ütemben
is,- megszerezzék a NAT követelményeiben meghatározott alapkészségeket; a képességeinek
megfelelő ismereteket.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
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A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyerekek jogainak megsértéséért,
A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.
A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért.

Jelen munkaköri leírás _________________ napján lép életbe.

Kelt.: ____________________
P.H.
...............................................
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

...............................................
munkavállaló

Kelt.: ____________________
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TANULÓSZOBÁS NEVELŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
CÉL: A kijelölt tanulószobás csoport tanulói számára felelősséggel biztosítja a délután
célszerű, intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való változatos eltöltését, a tanulmányi
felkészülést, az igényes nevelést, gondozást, az étkezést, a kötelesség- és feladattudat
kialakítását, a kulturált viselkedés elsajátítását.
Munkavállaló:

________________

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: órarend szerint
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
A tanulmányi felkészítés feladatai:
1) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel segíti a tanulók
felkészülését, sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és
indoklással értékeli kijelölt tanulócsoportját.
2) Tudatosan tervezi nevelő tevékenységét, nagy gondot fordít a változatos
foglalkoztatásokra, melyekre alaposan felkészül.
3) Feladata a gyerekek alapos megismerése: tudatos megfigyeléssel, közös
tevékenységekkel, családlátogatásokkal. Fokozatosan szoktatja tanulóit a
házirend betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű környezetet.
4) Irányítja a tanulók másnapra való felkészülését az életkori sajátosságokhoz
illeszkedő tevékenységekkel, és segíti az önálló tanulás módszereinek
elsajátítását, együttműködve a csoportját tanító pedagógusokkal.
5) A gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciált
foglalkozással megteremti a tanulási feltételeket, fejleszti a célirányos feladat
megoldásokat, kikérdezi a memoritereket.
6) Biztosítja a tanulási időben az írásbeli házi feladatok maradéktalan
elkészítését. Ezt mennyiségileg minden esetben; minőségileg lehetőség szerint
ellenőrzi. A rászorulókat a megadott időkeretek között korrepetálja, vagy
segítségüket tanulócsoportok szervezésével biztosítja.
7) A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki;
melynek eredményéről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a
szülőket. Felelősök választásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja a
csoportterem, és az udvar rendjét és biztonságát.
8) Célirányosan gyarapítja a gyerekek tapasztalatait, fenntartja érdeklődésüket,
rendszeres gyakorlással fejleszti kifejezésmódjukat, képességeiket, egyéni
segítségnyújtással biztosítja a továbbhaladást.
9) Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli,
pozitívan irányítja a gyerekeket. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora
hangneme, megnyilvánulásai munkafegyelme példa a tanulók előtt.
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10) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről - nem hagy gyermeket felügyelet
nélkül - óvja a gyerekek jogait, az emberi méltóságot.
11) Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges
életmódra nevelést.
12) Gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait.
13) Betartatja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait,
szakszerűen végrehajtja az igazgató és a vezető helyettesek utasításait.
Naponta 15 perccel munkakezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni,
akadályoztatásakor a közvetlen felettesét vagy az igazgatót köteles értesíteni.
14) Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai
program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámolhat.
Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és
eszközöket.
15) Folyamatosan képzi magát továbbképzéseken, szélesíti módszertani
jártasságát, gyakorlatát. Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból.
16) A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat
hozatalában, köteles részt venni az intézményi rendezvényeken, a szülői
értekezleteken, az iskolai rendezvényeken, az értekezleteken, a szülői és
osztályozó értekezleteken, fogadóórákon együttműködve az osztályfőnökkel.
17) Vezeti a foglalkozási naplót, gondoskodik a kiadott játékok, munka- és
szemléltető eszközök gondos használatáról, megőrzéséről.
18) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
amelyekkel az igazgató és a helyettes vezetők megbízzák.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat,
hatásköre az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
Kapcsolatot tart a szülőkkel, a társintézmények és saját munkatársaival, a
továbbképző intézményekkel.
FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
munkacsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyerekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelős, hogy a tanulók - ha különböző ütemben
is,- megszerezzék a NAT követelményeiben meghatározott alapkészségeket; a képességeinek
megfelelő ismereteket.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyerekek jogainak megsértéséért,
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A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért.
A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért.

Jelen munkaköri leírás ________________ napján lép életbe.

Kelt.: ______________________

P.H.
...............................................
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.
...............................................
munkavállaló

Kelt.: ______________________
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Igazgatóhelyettes munkaköri leírása
Név: ____________________
A munkakör célja:
Az igazgató munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak ellátásában; egyes
munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes hatáskörrel való irányítása,
az igazgató távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése.
Alapvető felelősségek, feladatok:
Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt az
iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában,
végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolai élet és
demokratikus légkör kialakításához.
Feladatok a nevelő-oktató munka területén:
 Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, az igazgatóval és vezetőtársaival
együtt, kialakított munkarend szerint.
 Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében.
 Irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját.
 A vezetői munkamegosztásban megjelölt területen fokozott figyelemmel kíséri a
nevelők munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a nevelő-oktató
munkát, alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az adminisztrációs munkát.
Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan
tájékoztatja az igazgatót.
 Tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet
önállóan elemez, szakterületéhez tartozó témában belső továbbképzést szervez.
 Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai
ismeretek elsajátítására.
 Segíti a diákönkormányzat munkáját, részt vesz üléseiken, tájékoztatja a diáktanácsot
az iskolavezetés és a nevelőtestület őket érintő döntéseiről.
 Felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért.
 Felelős a vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, év végi) és a tanulmányi versenyek
zökkenőmentes lebonyolításáért.
 Megszervezi és ellenőrzi az iskolaépület, tantermek, udvarok rendjét és biztonságát,
szükség esetén pedagógiai vagy munkáltatói intézkedést kezdeményez.
 Felelős a helyettesítések megszervezéséért.
 Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok
(az iskolához tartozó tagintézményben is).
 Ellenőrzi, ill. ellenőrizteti a napközis étkeztetés rendjét, tapasztalatairól tájékoztatja az
igazgatót.
 Közvetlenül irányítja és felügyeli a következő felelősök és dolgozók munkáját:
o pályaválasztási felelős
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o ifjúságvédelmi felelős
o tankönyvfelelős
o könyvtáros
 Részt vesz a nevelők minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait (a felelősségre vonás
vagy elismerés kezdeményezésével is) közli az intézmény igazgatójával.
Személyzeti-munkáltatói feladatok
 Részt vesz a munkaerő gazdálkodási terv elkészítésében (saját munkaterületén
önállóan tervez).
 A hatáskörébe tartozó munkaterületen elkészíti a dolgozók munkaköri leírását,
szervezi és ellenőrzi munkájukat.
 Naprakészen vezeti – szükség és lehetőség szerint – vezetőtársaival, és az
iskolatitkárral az intézmény dolgozóinak személyi anyagát.
 Nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását.
Hivatalos-adminisztratív feladatok
 Elkészíti az iskolai órarendet.
 Elkészíti a statisztikát (okt. 1., félév, év vége).
 Gondoskodik az első osztályosok beírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 Fokozott figyelemmel kíséri az 1. osztályosok munkáját; szükség esetén segíti a
tanulók szakértői bizottsághoz való irányítását.
 Gondoskodik a tanév közben távozó, ill. érkező tanulók okmányainak kezeléséről.
 Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, vizsga-és egyéb
jegyzőkönyvek pontos vezetését.
 Felelős az irattár törvényes kezeléséért.
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 Javaslatot tesz jutalmazásra.
 A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető eszközök
rendelésére.
 Ellenőrzi az iskolai tanszer-és taneszköz ellátást.
 Gondoskodik a szükséges nyomtatványok beszerzéséről, tárolásáról.
Szervezeti kapcsolatok
Iskolán belül:
 Az igazgatóval naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és a
feladatokról.
 Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.
Iskolán kívül:
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A szülőkkel való kapcsolatában:
o rendszeresen látogatja a szülői értekezleteket
o fogadóórát tart.



Az igazgató felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és
érdekvédelmi szervezetek rendezvényein (alkalmanként meghatározott tárgyalási,
javaslattételi, döntési, aláírási jogkörrel.)

Hatáskörök
Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre:
 tanulói munkaviszony igazolása
 munkavállalási engedély kiadása (tanulók, dolgozók),
 másolatok kiállítása, hitelesítése
 az iskola címére érkező küldemények átvétele; a nem névre szólók felbontása
 anyagi felelősség az általa kezelt értékekért
 a tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat,
különösen a munkája során tudomására jutott adatokat a Kjt. szabályai szerint
megőrzi
Jelen munkaköri leírás ________________ napján lép életbe.

Kelt.: ______________________

P.H.
______________________
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.
______________________
munkavállaló

Kelt.: ______________________
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SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
FELADATKÖRI LEÍRÁSA
A pedagógusok által létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja:
 A szakmaiság és nevelés javítása: didaktikai fejlesztés
 Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés)
 A képzési eredményességért továbbképzések szervezése
Azonos műveltségi területen, illetve tagozaton tanító a pedagógusok munkaközösségeket
alkothatnak, és kimagasló felkészültségű és szervezőképességű, példás munkafegyelmű
szakmai munkaközösség vezetőt választanak maguk közül.
Tényleges rátermettség esetén a szakmai munkaközösség vezetőt az igazgató bízza meg a
középvezetői feladatok ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása mellett. Munkájáról
félévenként írásban be kell számolnia az intézményvezetőnek.
Munkavállaló:

________________

CÉL: Irányítja, koordinálja az osztályfőnöki munkaközösség pedagógusainak munkavégzését,
teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösség pedagógusait.
Középvezetőként képviseli a szakmai érdekeit, kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz a
hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési
tevékenységéért, valamint a munkafegyelemért.
KÖZVETLEN FELETTES: igazgatóhelyettes
SZERVEZETI EGYSÉG: alsó tagozat/felső tagozat
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: rugalmas, folyamatos
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások
és belső szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: szervező és lényeglátó képesség, türelem, érzékenység a
problémákra, empátia, segítőkészség.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus
feloldó képesség, humorérzék, ötletesség
I. RÉSZLETES FELADATKÖR:
1.) Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelve a
pedagógusok módszereit, a gyerekekhez való viszonyát.
2.) Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót, célirányosan vezeti a pedagógiai
program módosítását (az oktatás tantervi fejlesztését, módszertani eljárások
korszerűsítését.)
3.) Összeállítja a munkaközösség éves programját (munkatársai segítségével), mely
beépül az intézmény munkatervébe. Pedagógiai kísérleteket végezhetnek, részt
vesznek, a szakmai pályázatokon. Ellenőrzi a határidők betartását
4.) Megvalósítja az egységes követelményrendszert, melynek alapján a tanév elején
felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét. A tanulók
tudásszintje alapján a minőségfejlesztést.
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5.) Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervezhet,
kijelölt mentorral segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját.
6.) Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások
során (félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati
tudásáról, képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról.
7.) Munkatársaival megszervezi a vizsgák (különbözeti, osztályozó, javító) lebonyolítását,
részt vehet a vizsgáztatásban.
8.) Elbírálja, és az intézményvezetőnek javasolja / nem javasolja a munkaközösségi tagok
a pedagógusok továbbképzését.
9.) Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, a
pedagógiai program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet, az
anyagok és eszközök célszerű és takarékos felhasználását.
10.) Irányítja a versenyek szervezését és a korrekt lebonyolítást, segíti tanulók részére a
tanulmányi, kulturális pályázatok kiírását, elbírálását.
11.) Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó önképzőkörök, és felzárkóztató
foglalkozások, stb. színvonalas, diák centrikus megtartásáról.
12.) Ellenőrzi a szakmai felszerelések, előadótermek berendezéseinek szabályszerű
használatát, az igazgató, tűzvédelmi felelős, fenntartó kiküldöttjével meggyőződik az
intézmény balesetmentességéről. (játszótéri játékok, fák, stb.)
13.) Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi
tagok jutalmazására.
14.) Tájékoztatja az igazgatót a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a
tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről.
II. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK:
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és
hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges
feladatainak ellátásához.
III. JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat,
gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére. Köteles az igazgató vagy a helyettes figyelmét
felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.
IV. FELELŐSSÉGI KÖR:
Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése
alapozza meg felelős döntéseit, az igazgatónak vagy igazgatóhelyettesnek tett megalapozott
javaslatait.
Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére.
Aktivitásáról és kreativitásáról, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől
nagymértékben függ az egész munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett
hatékonyság.
Felelősségre vonható:
o A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért.
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o A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
o A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és
munkatársak jogainak megsértéséért.
o A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól
eltérő használatáért, elrontásáért.
o A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért.
o A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.
Jelen munkaköri leírás ________________ napján lép életbe.

Kelt.: ______________________

P.H.
______________________
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.
______________________
munkavállaló

Kelt.: ______________________
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GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS MUNKAKÖRI
LEÍRÁSA
Munkavállaló: _________________
A MUNKAKÖR CÉLJA: A tanulási zavarral küzdő tanulók egyéni diagnosztizálása,
felzárkóztató foglalkoztatása, az adottságokból származó és a tanulási folyamatban szerzett
hátrányok
leküzdése.
A
beilleszkedési,
tanulási
nehézségekkel,
magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermekek, tanulók pedagógiai ellátása, terápiás megsegítése,
szakértői vélemények iránti kérelmek készítése.
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: órarend szerint
A MUNKA TERÜLETEI:
1. komplex pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok pedagógiai részének végzése
2. tanácsadás
3. egyéni és kiscsoportos foglalkozások vezetése
4. szakértői vélemények iránti kérelmek készítése
ELVÁRT ISMERETEK:
A köznevelésre, az általános és a gyógypedagógiai szakterületre vonatkozó jogszabályok,
utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK:
Változatos pszichológiai és gyógypedagógiai módszerek alkalmazása, a gyermeki nehézségek
iránti érzékenység, a nyitottság képessége.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK:
Elhivatottság, türelem, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia.
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1. Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő
tevékenységeket, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
foglalkozik a sajátos nevelési igényű tanulókkal.
2. A kiszűrt gyerekeknél beosztás szerint egyéni és kiscsoportos foglalkoztatásban
feltárja a tanulási zavar vagy lemaradás okát, segíti a kiváltó tényezők
csökkentését, megszüntetését. Ezért családlátogatásokat végez, együttműködik a
szülőkkel és a pedagógusokkal.
3. A tanulási zavar okainak megállapítására a differenciált diagnosztika eszközeit
célirányosan alkalmazza. A munkaközösség vezetővel és az osztályfőnökökkel
közösen beosztja az egyéni, és - azonos terápiás igénynél - a kiscsoportos
foglalkozásokat.
4. A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a
diagnózis alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és
eljárásait. Fejlesztési tervet, és foglalkozási tanmenetet készít.
5. Speciális gyógypedagógiai neveléssel, differenciált foglalkozásokkal fejleszti a
tanulási zavarral küzdő gyermekeket, személyiségüket és képességeiket.
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6. A gyerekek foglalkoztatásában az egyéni érési folyamathoz igazodva reális és
eredményre vezető eljárásokat választ. Óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi
méltóságát.
7. Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a
családokkal a speciális fejlesztő foglalkozás céljainak, feladatainak
kivitelezésében. Segíti a sajátos nevelési igényt, tanácsokat ad.
8. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek
megelőzéséről, nem hagyhat gyereket felügyelet nélkül. Közreműködik a
gyermekvédelmi feladatokban, elvégzi az adminisztrációt.
9. Feladata a szükséges terápiás, fejlesztő eszközök tárolása és leltári őrzése,
munkájához az intézmény eszközöket és termet biztosít.
10. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, a
közösségi élet magatartási szabályait.
11. Aktívan részt vesz az iskola pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a tantestületi és szakmai értekezleteken.
12. Határidőre minőségi kivitelezésben ellátja mindazokat a munkafeladatokat,
amelyeket az igazgató vagy az igazgatóhelyettes rábíz.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre
az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A pedagógusokkal, a szülőkkel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények
munkatársaival tart kapcsolatot.
FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért,
tanulócsoportjaiban a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, az
egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és
gyerekek jogainak megsértéséért;
 A vagyonbiztonság veszélyeztetéséért.
Jelen munkaköri leírás ________________ napján lép életbe.

Kelt.: ______________________

P.H.
______________________
intézményvezető
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A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

______________________
munkavállaló

Kelt.: ______________________
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Pszichopedagógus részére
Munkavállaló neve: ___________________
1.Munkahely neve: Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola
7562 Segesd, Iskola u. 1.
2. A munkakör megnevezése: Pszichopedagógus
3. A munkavégzés helye: ______________________________
4. A munkaidő beosztása: órarend szerint 22-26 óra között (Óraszám: A fejlesztésre szoruló
tanulók létszámától függően.)
5. Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes
7. A pszichopedagógus feladata:
- Az általános iskoláskorú gyermekek magatartási - beilleszkedési - teljesítménybeli
zavarainak, neurotikus tüneteinek diagnosztizálása és terápiája, a nevelésükkel kapcsolatos
problémák megoldásának segítése.
- A képességfejlesztő, terápiás, foglalkozáson részt vevő gyermekek, tanulók részére
nyújtott ellátásáról egyéni fejlődési naplót vezet.
- A rehabilitációs célú foglalkozáson részt vevő gyermekek, tanulók fejlődését, állapotát
egyéni fejlődési lapon kíséri figyelemmel.
- A pszichopedagógus munkája a hagyományos – és alternatív pedagógia módszereivel, a
gyógypedagógia fejlesztő eljárásaival a gyermek problematikájához -, személyiségéhez
igazodjon. A diagnosztikus – és terápiás eljárásokat szakmai belátása szerint kell
alkalmaznia.
- A pszichopedagógus tűzze ki célul a gyermek pozitív tulajdonságainak, értékeinek
megerősítését, sikerélmények biztosítását, erősítését, pozitív énkép kialakítását, önbizalom
erősítését.
- Vizsgálati vélemény adása hatóság (gyámhatóság, bíróság) kérésére.
- A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő, valamint a más
fogyatékos (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) gyerekek állapotának véleményezése, az oktatási intézmény és a szülő kérésére. Az egyéni fejlesztést igénylő gyerekek
nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása, szükség esetén a
tankötelezettség magántanulói teljesítésének szakvéleményezésével.
- Pedagógiai fejlesztés és korrekció a gyermek általános éretlenségének, illetve
részképesség zavarainak a megelőzésére, - csökkentésére, illetve megszüntetésére.
- Személyes együttműködő kapcsolat létesítése az oktatási - nevelési intézmény
pedagógusával az iskolában.
- Együttműködés minden olyan intézménnyel és személlyel, aki segíteni tudja a gyermek
egészséges személyiségfejlődését.
- A prevenció jegyében iskolai szűrővizsgálatok végzése.
- A gyermek lelki fejlődésében zavart okozó családi problémák esetében tanácsadás,
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gondozás. A kistérség pedagógusai számára konzultációs lehetőség biztosítása:
esetmegbeszélő csoportok, továbbképzések, közös munkamegbeszélések tartása.
- A szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok előkészítése.
- A közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése.
- A vizsgálatok keretében készített vélemények egyeztetése.
- A gyermek (tanuló) fejlődéséhez szükséges egyéb intézményen kívüli tevékenységének
végzése.
- Közreműködés a gyógypedagógiai-, pszichopedagógiai kultúra terjesztésében,
ismeretterjesztő előadások tartásával.
- Utazás a munkavégzés helyére.
A pszichopedagógus köteles oly módon végezni munkáját, hogy azzal garantálja a
köznevelési törvényben megfogalmazott valamennyi alapelv érvényesülését, a gyermeki,
illetve tanulói jogok maradéktalan érvényesülését. A pszichopedagógus a rábízott, illetve
munkavégzéséhez
szükséges
szemléltető
eszközökért,
fejlesztő
játékokért,
tankönyvekért, tesztekért, bútorzatért, stb. azok megóvásáért anyagi felelősséggel
tartozik. Az intézményről, az ott folyó szakmai tevékenységekről, az ott dolgozó
személyekről, a kliensekről a dolgozó információt nem adhat.. A pszichopedagógust
titoktartás kötelezi.
8. Továbbá: A pszichopedagógus elvégzi mindazt a munkaköréhez tartozó szakmai feladatot,
amellyel a felettese megbízza.
Jelen munkaköri leírás ________________ napján lép életbe.

Kelt.: ______________________

P.H.
______________________
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

______________________
munkavállaló

Kelt.: ______________________
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KÖNYVTÁROS TANÁR (KÖNYVTÁROS)
MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I. rész
A) Munkáltató:
Kaposvári Tankerületi Központ
Joggyakorló:
Tankerület vezető: Stickel Péter
B) Munkavállaló: _____________________
C) Munkakör:
Beosztás: KÖNYVTÁROS
Közvetlen felettes: igazgatóhelyettes
D) Helyettesítési előírás: helyettesítési rend (kiírás) alapján
E) Munkavégzés helye: Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola

Nyitvatartási rend
Megnevezés/Tanév

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Változás dátuma:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Dolgozó aláírása
Munkáltató aláírása
Változás dátuma:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Dolgozó aláírása
Munkáltató aláírása
ISKOLAKÖNYVTÁRI ÓRÁK SZÁMA: 9 óra (aktív nyitva tartás)
1.) KÖVETELMÉNYEK:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:
Pedagógiai főiskolai (egyetemi) végzettség és könyvtárosi szakképzettség
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ELVÁRT ISMERETEK:
A közoktatásra, a közművelődésre, a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások
és belső szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK:
Rendszerező képesség, technikai érzék, korszerű módszerek alkalmazása,
segítőkészség, szoftverhasználat
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK:
Elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, empátia
KÖTELESSÉGEK:
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1.) Felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja,- majd szakértővel véleményezteti- a
könyvtár gyűjtőköri szabályzatát.
2.) Könyvtárhasználati rendben intézkedik a könyvek, folyóiratok, egyéb
információhordozók igénybevételéről, és a kölcsönzésről, melyet a bejárati ajtón
helyez el.
3.) Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt, ellátja az állomány
feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét, a muzeális értékű könyveket
védett helyen tartja
4.) Biztosítja a nyitva tartási időt (a megbízási óraszám keretein belül), a
dokumentumok kölcsönzését. Beszerzi, és nyilvántartásba veszi- az igények
figyelembe vételével- az új dokumentumokat.
5.) Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, mely diákok esetében
diákigazolvány, felnőtteknél személyi igazolvány bemutatásával lehetséges.
6.) Bemutatja és ismerteti az állományi katalogizálást, a könyv- és
könyvtárhasználatot, egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, az olvasás
népszerűsítése és pozitív személyiségfejlesztés érdekében.
7.) Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy
szótárak, kézikönyvek albumok atlaszok, stb.), biztosítja a kézikönyvtár zavartalan
helyszíni használatát. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi
védelmükről, a balesetek megelőzéséről.
8.) Tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat tart, tájékoztatatást ad az
egyéni és csoportos érdeklődőknek.
9.) Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat (lehetőségekhez mérten), más
könyvtárak szolgáltatásainak elérését, új ismerethordozók előállítását.
10.)Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújthat: tematikus kiállítást mutathat be,
bibliográfiát készíthet
11.)Megrendeli a folyóiratokat, vezeti a könyvtári statisztikát
12.)Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő
nyilvántartásba vételét, felelős az állomány megóvásáért
13.)Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről,
szakfolyóiratokról, kézikönyvekről
14.)Követi a pályázati lehetőségeket, és szorgalmazza a pályázatok szakszerű
elkészítését.
15.)Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervezhet, aktívan részt vesz a
magyar nyelv hetének rendezvényén, a hagyományápoló munkában.
16.)Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, együttműködik a
könyvtár és szolgáltatásai megszerettetéséért.
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17.)Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai
program módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.
18.)A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek
határozathozatalában, köteles részt venni, és beosztás szerint felügyelni az
intézményi rendezvényeken, ünnepélyeken.
Jelen munkaköri leírás ________________ napján lép életbe.

Kelt.: ______________________

P.H.
______________________
intézményvezető
A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem.
Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem.

______________________
munkavállaló

Kelt.: ______________________
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Pedagógiai asszisztens
Munkaköri leírás
Munkavállaló neve: _______________
Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens
FEOR szám: 3410
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Stickel Péter tankerületi igazgató
A munkakör szakmai irányítója: az intézmény (iskola) vezetője
Az utasítást adó felettes munkakörök:
 intézményvezető, igazgatóhelyettes
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek.
Helyettesítés rendje:
 a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 más pedagógiai asszisztens.
 a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 más pedagógiai asszisztens.
Munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások nincsenek.
A munkavégzés helye:
Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola
7562-Segesd Iskola u. 1.
Munkaideje heti 40 óra.
Részletes munkaköri feladatai:
Pedagógiai képzése során elsajátított speciális ismereteket hasznosítva a gyermek
életkorának, fejlettségének megfelelően gondoskodik a rábízott gyermekekről.
 Az intézmény egységeibe járó gyermekek felügyeletét, kíséretét látja el.
 Felügyeli, hogy a gyermekek ne rendetlenkedjenek, figyelmezteti az esetleges
rendbontókat.
 Ügyel a rend megtartására, utólag pedig értesíti a munkáltatót az esetleges konkrét
rendbontással kapcsolatosan.
 A gyermekekkel szemben fizikai erőszakot nem alkalmazhat, velük határozottan
beszélhet, de durvaságtól köteles tartózkodnia. Köteles a gyermekek személyiségi
jogait tiszteletben tartani.
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 Vészhelyzetben mindig a gyermekek érdekeit köteles szem előtt tartani és részükre a
minden tőle elvárható segítséget megadni.
 Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek megóvása, védelme
érdekében.
 Köteles a tudomására jutott szolgálati titkot megtartani, és az intézmény belső
szabályzataiban előírt intézményi rendszabályokat betartani.
 Köteles a baleset és tűzvédelmi előírásokat megtartani.
 Értesíti a munkahelyi vezetőit, amennyiben valamilyen okból kifolyólag feladatát
nem tudja ellátni.
 Tanórák között, a szünetekben felügyel a gyerekekre.
 A napköziben segíti a tanulást, korrepetál.
 Előkészíti a tanórákhoz szükséges oktatási eszközöket, rendet tart a szertárban.
 Közreműködik egyes tanórák (pl. testnevelés, technika), valamint könyvtári
foglalkozások lebonyolításában.
 Ellátja a pedagógus által megjelölt adminisztratív feladatokat.
 Betegség vagy oltás esetén elkíséri a tanulót a tanácsadóba, orvosi rendelőbe.
 Részt vesz iskolai ünnepélyek előkészítésében, a diákokkal közösen feldíszíti az
osztálytermet, alsó tagozatosok termeiben olvasó-, pihenő és játszósarkokat alakít ki.
Faliújságot rendez.
Kirándulásokat, szabadidős, kulturális és sport programokat szervez és bonyolít le
Kelt.: ___________________
P.H.
.......................................................
intézményvezető
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Kelt.: ___________________

.......................................................
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkavállaló neve: ___________________
I.
Munkáltató neve: Kaposvári Tankerületi Központ
Szervezeti egység megnevezése: Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola
Munkakör megnevezése:

ISKOLATITKÁR

FEOR szám:

4111

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

tankerület vezetője – Stickel Péter

Közvetlen felettes:

igazgató

II.
Munkafeltételek:
A munkavégzés helye:

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola

Munkaidő:

heti 40 óra

Munkarend:

H- Cs 730-1600, P 730-1330

A munkakör célja:
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott adminisztrációs
feladatok felelősségteljes végrehajtása.
Feladatai:
 A szülők, pedagógusok, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik elintézése, vagy
az ügyben illetékeshez juttatása.
 Kapcsolatot tart felettes szervekkel, más iskolákkal, szülőkkel.
 Minden intézkedéséről tájékoztatja az igazgatót vagy helyettesét.
 Diákigazolványokkal kapcsolatos ügyeket intéz.
 Igazolásokat állít ki utasítás szerint.
 Vezeti a pedagógusigazolványok nyilvántartását.
 Oktatással, képzéssel kapcsolatos nyilvántartást, statisztikákat készít.
 Tanügyi statisztikákat készít szakmai irányítással.
 Közreműködik tankönyvek, szakmai anyagok megrendelésében, elkészítésében.
 Bonyolítja az intézmény levelezését, elvégzi az iktatást, az iratkezelési szabályoknak
megfelelően kezeli az ügyiratokat.
 Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségek teljesítését.
 Rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról gondoskodik.
 A hivatalos üzeneteket, körtelefonok tartalmát továbbítja.
 Szükség esetén gépel és sokszorosít
 A helyettesítési naplók vezetésében, a túlórák és helyettesítések elszámolásában segíti
az igazgatóhelyettes munkáját.

A tanulókkal kapcsolatos adminisztráció területén:
 Közreműködik a tanulók elektronikus és papír alapú továbbhaladási nyomtatványainak
kitöltésében. Vezeti a tanulók nyilvántartását, végzi az 1. osztályos tanulók beírását, a
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tanulók iskoláztatásával kapcsolatos adminisztrációt (az igazolatlan mulasztások miatti
felszólítások és feljelentések nyilvántartása).
Lebonyolítja a tanév közben érkező és távozó tanulókkal kapcsolatos adminisztratív
teendőket.
Felelős a bizonyítványok és törzslapok raktározásáért.
Az igazgató utasítására bizonyítvány másolatot készít.
Esetenként az igazgató utasítására vezeti az értekezletek, tanügyi és egyéb hivatalos
megbeszélések jegyzőkönyvét.
Vezeti az iskolagyümölcs és az iskolatej nyilvántartását, szükség szerint jelentéseket
készít.
Munkája során a tanulókról, pedagógusokról és az iskola belső életéről szerzett
információkat hivatali titokként kezeli.

A munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírás tartalmát előzetesen
megismerte, a leírtakat magára nézve kötelezőnek tartja.

Kelt.: __________________

P.H.
______________________
intézményvezető

Kelt.: __________________
______________________
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkavállaló neve: ____________________
I.
Munkáltató neve: Kaposvári Tankerületi Központ
Szervezeti egység megnevezése: Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola
Munkakör megnevezése:

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

FEOR szám:

3612

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

tankerület vezetője – Stickel Péter

Közvetlen felettes:

igazgató

II.
Munkafeltételek:
A munkavégzés helye:

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola

Munkaidő:

heti 40 óra

Munkarend:

H- Cs 730-1600, P 730-1330

A munkakör célja:
Az intézmény gazdasági feladatkörének ellátása, a költségvetési keretek optimális
felhasználása. Előkészíti az igazgató gazdasági döntéseit és pontos, előírás szerinti formában
vezeti a nyilvántartásokat, ellátja a gazdasági adatszolgáltatást. Ellátja az intézmény összes
munkaügyi feladatát:
Feladatai:
 Vezeti a személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartásokat.
 Közreműködik az e tárgyban megjelenő új jogszabályok érvényesítésében.
 Az intézmény igazgatójának irányításával készíti az átsorolásokat.
 Kimutatást készít a határozott idejű kinevezések lejártáról.
 Naptári évre kiszámolja és nyilvántartja a dolgozók szabadságát, arról tájékoztatja az
intézmény igazgatóját és helyettesét. Vezeti a szabadság egyedi nyilvántartó
kartonokat, a munkából való távollét nyilvántartását, egyezteti a jelenléti ívvel. A
Magyar Államkincstár felé havonként elkészíti a munkából való távollétről szóló
jelentést.
 Gondoskodik a kitöltött munkaügyi nyomtatványok MÁK-hoz történő továbbításáról.
 Vezeti a dolgozók munkaügyi nyilvántartásait, minden év november 1-ig kimutatást
készít az intézmény igazgatójának a jubileumi jutalomra jogosultak, a sorosan
előlépők, valamint a nyugdíj-jogosultságot a következő költségvetési évben elérő
dolgozókról.
 Ellátja a kedvezményes utazásra, vagy egyéb kedvezményekre jogosító
igazolványokkal kapcsolatos adminisztrációt (érvényesíti, nyilvántartja, bevonja az
igazolványokat).
 Az adatvédelem figyelembe vételével elkészíti, vezeti a dolgozói nyilvántartásokat, az
ezzel kapcsolatos statisztikákat, jelentéseket.
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 Munkaviszony megszűnés, létesítés esetén előkészíti az iratokat. A dolgozó
munkaszerződését a felvétel napján a KIRA rendszeren rögzíti. (A felvételhez
szükséges iratokat összegyűjti, személyi anyagát összeállítja, a változásokat
folyamatosan rögzíti, az alátámasztó iratokat rendszerezi.)
 Feladata továbbá a bérgazdálkodással kapcsolatban, hogy kapcsolatot tartson a
munkavállalókkal (ügyintézés, reklamálás esetén).
 Intézi az évi SZJA-elszámolással kapcsolatos munkáltatói feladatokat.
 A telefonüzeneteket - szóban vagy írásban –átadja.
 Részt vesz az év végi iskolai leltározásnál (a leltározási szabályzatban
meghatározottak szerint).
 Jelenléti ív előkészítése munkaterületenként, felelős a kiadásukért, összeszedésükért,
ellenőrzésükért, rendszerezett, időrendi sorrendben való tárolásukért.
 A távollétet igazoló bizonylatokról átvételi bizonylatot tölt ki.
 Felelős a személyi anyagok rendezéséért, aktualizálásáért. Közalkalmazottak adatait
nyilvántartási adatlapon rögzíti.
 A munkaszerződésben esedékes változásokat nyomon követi, aktuális eseményekről
előzetesen értesíteni köteles az igazgatót. A jóváhagyás után a módosításokat,
átsorolásokat, megszűnést/megszűntetéseket a KIRA rendszeren rögzíti,
engedélyezteti, majd az érintett dolgozó személyi anyagában az aláírást követően
lefűzi.
 Személyi adatot csak bizalmasan kezelhet, idegenek részére nem adhat ki, betekintést
nem engedhet. Irodájában iratokat nem tárolhat oly módon, hogy illetéktelen személy
hozzáférhessen.
 A megbízási és a vállalkozási szerződésekhez a szükséges adatokat összegyűjti,
dokumentumokat lemásolja, a szerződéseket aláírásra előkészíti. Szerződések
teljesítésigazolását előkészíti.
 Munkáltatói igazolásokat, adóigazolásokat állít ki, bérjegyzéket kiosztja.
 Ellátja a munkába járással, kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítés feladatait.
 A szükséges adatjelentéseket határidőre köteles elvégezni:
o a hóközi kifizetéseket (Például: megbízási díjak, jubileumi jutalom,
hazautazások),
o változó bérrel és távolléttel kapcsolatos adatokat,
o év végi teendőket elvégzi, gépre rögzíti, bizonylatait időrendi sorrendben
lefűzve tárolja.
 A Magyar Államkincstár által megküldött számfejtési és egyéb béradatokat
ellenőrzésre előkészíti, kiadott táblázatokba rögzíti.
 A személyi jövedelemadóval kapcsolatos teendőket határidőre elvégzi, bizonylatait
rendezetten elkülönítve megőrzi.
 Nyomon követi a munkaügyi területet érintő jogszabályi változásokat (például: KJT.,
MT., SZJA, stb.)
 Köteles figyelemmel kísérni, hogy a számlák az érvényben lévő jogszabályoknak
megfelelően került-e kiállításra. A rosszul kiállított számla esetében intézkednie kell a
szakszerű javítás elvégzésének megkezdéséről.
 Feladata a számlák kiegyenlítésének, átutalásának előkészítése.
 Közreműködik bármely jellegű gazdasági adatgyűjtésben, rendszerezésben.
 Közreműködik a feladatok határidőre történő zavartalan végrehajtásában, más dolgozó
helyettesítése esetén.
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 Munkája során a nyilvántartott adatokat az adatkezelési szabályzat rendelkezései
szerint köteles kezelni.
 Feladatát köteles úgy végezni, hogy az intézmény gazdálkodását ne akadályozza.
Köteles munkatársainak munkáját elősegíteni, a szükséges egyeztetést elvégezni.
 Nyomon követi az iskola költségvetési felhasználását, folyamatosan elszámolja az
ellátmányt.
 Gondoskodik a bérjegyzékek dolgozókhoz való eljuttatásáról, az esetleges
reklamációkat kezeli.
 Számfejti és elszámolja az utazási és kiküldetési költségeket.
 Megrendeli és beszerzi az intézményi költségvetés terhére a működéshez szükséges
eszközöket, anyagokat.
 Közreműködik a munka–és tűzvédelmi berendezések, a munka-és védőruházatok, a
tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok, stb. beszerzéséről, és nyilvántartja azokat.
 A felhasznált fogyóeszközökről, anyagokról az érvényes pénzügyi utasítások, és belső
szabályzatok szerint kimutatást készít.
 Határidőre és pontosan teljesíti mindazokat a munkafeladatokat, amivel az igazgató és
helyettese megbízza.
A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli.
A munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírás tartalmát előzetesen
megismerte, a leírtakat magára nézve kötelezőnek tartja.

Kelt.: __________________

P.H.
______________________
intézményvezető

Kelt.: __________________
______________________
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
A munkavállaló neve: ____________________
Munkáltató:
Kaposvári Tankerületi Központ
Joggyakorló:
Tankerület vezetője: Stickel Péter
Munkaideje: heti 40 óra

A munkakör megnevezése: TAKARÍTÓ
A munkakör célja: takarítási munkálatok elvégzése
Az intézmény tisztán tartása, a nevelési – oktatási feladatokhoz megfelelő, rendezett
környezet biztosítása.




Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi.
Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi.
Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési – oktatási jellegét, ennek
megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal.

Napi takarítási feladatok:






munkaterületének felseprése, felmosása tisztítószeres vízzel,
munkaterülete bútorzatának, berendezésének tisztántartása,
a szemetes edények kiürítése, tisztántartása,
lábtörlők, szőnyegek tisztántartása.
tanteremben lévő táblák letisztítása, lemosása

Időszakonként jelentkező takarítási feladatok:
 az ablakok szennyezettségétől függően azok tisztántartása,
 az ajtók tisztítószeres vízzel történő lemosása,
 villanykapcsolók, dugaljak takarítása,
 függönyök, terítők, egyéb textíliák tisztaságának figyelemmel kísérése
 fűtőtestek tisztítása

Egyes helyiségekhez kapcsolódó feladatok:


a mellékhelyiségek napi takarítása kiemelt feladat,
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gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról,
a helyiségeket tisztítószeres vízzel mossa fel, ha kell naponta többször is,
a mosdókat naponta legalább egyszer vegyszeresen tisztítja.

Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok:




az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett
munkaterület soron kívüli takarítását,
a rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti
visszaállításában.
tisztán tartja az iskola udvarát, az iskola környezetét (karbantartóval együttműködve)

Egyéb feladatok:





köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek,
tisztítószerek mennyiségi szükségleteit,
felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek
biztonságos tárolásáért, (tisztítószeres szekrények zárása!) különös figyelemmel arra,
hogy a tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek,
köteles értesíteni az intézményvezetőt illetve a karbantartót, ha munkaterületén
karbantartást igénylő állapotot észlel,
ügyeljen az intézményi vagyon biztonságáért, tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat,
gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáért.

A munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírás tartalmát előzetesen
megismerte, a leírtakat magára nézve kötelezőnek tartja.

Kelt.: __________________

P.H.
______________________
intézményvezető

Kelt.: __________________
______________________
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
A munkavállaló neve: ____________________
Munkáltató:
Kaposvári Tankerületi Központ
Joggyakorló:
Tankerület vezetője: Stickel Péter
Munkaideje: heti 40 óra

A munkakör megnevezése: KARBANTARTÓ
A munkakör célja: karbantartási munkálatok elvégzése
Munkaköri feladatai:
A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű
segítése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.
-

a gázkazánok működésének figyelemmel kísérése, mérőórák, műszerek, biztonsági
berendezések folyamatos ellenőrzése

-

a gázkazánokkal kapcsolatos észrevételek, hibák jelzése

-

a létesítményben előírt hőmérséklet biztosítása folyamatosan, egyenletesen – figyelembe
véve a környezeti hőmérsékletváltozásokat a takarékosság szem előtt tartásával

-

az iskola épületének kinyitása reggel a tanulóknak

-

az épület bejáratainak, kapuknak, kisajtóknak nyitása, zárása szükség esetén nyílászárók
állapotának rendszeres ellenőrzése, és javítása

-

pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók által jelzett hibák javítása, kivéve az
olyan hibákat, amelyek szakirányú végzettséget igényelnek

-

rendszeresen ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát
nem igénylő hibákat (Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének.)

-

karbantartja a kerítést, kapukat

-

zárak, kilincsek, berendezések, izzók, neoncsövek cseréjét, javítását folyamatosan végzi

-

az épület eresz és csatornarendszerének tisztítása, kisebb javítása

122

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
___________________________________________________________________________

-

téli hónapokban a közlekedési utak járhatóságát biztosítja (az iskola körüli járdán a havat
feltakarítja)

-

nyári idényben a zöldövezet ápolását, nyírását elvégzi

-

rendben tartja az iskola környékét a takarítókkal együttműködve (kaszálás, gyomtalanítás,
felsöprés, stb.)

-

karbantartó műhely rendjéről gondoskodik

-

anyag igényét minden esetben előzetesen egyezteti felettesével

-

lehetőség szerint beszerzi a karbantartáshoz szükséges anyagokat, felhasználásra átveszi

-

rendszeresen bejárja az iskolát, nincs- e szükség valahol hiba elhárítására

-

felújítási munkák figyelemmel kísérése, jelzése az intézmény vezetőjének

-

besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába, munkáltatói
utasítás szerint az előkészületi munkálatokba és a lebonyolításába (Pl. tornaterem
leterítése, bepakolása)

A munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírás tartalmát előzetesen
megismerte, a leírtakat magára nézve kötelezőnek tartja.

Kelt.: __________________

P.H.
______________________
intézményvezető

Kelt.: __________________
______________________
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkavállaló neve: _________________
I.
Munkáltató neve:
Szervezeti egység megnevezése:

Kaposvári Tankerületi Központ
Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola

Munkakör megnevezése:

INFORMATIKUS, RENDSZERGAZDA

Munkáltató jogkör gyakorlója:

tankerület vezetője – Stickel Péter

II.
Munkafeltételek:
A munkavégzés helye:

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola

Munkaidő:

heti 40 óra

Munkarend:

H - Cs 730-1600, P 730-1330

III. Közvetlenül beosztott munkakör(ök): nincs
A munkakör fő célkitűzése:
Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az
állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak
alárendelve, a számítástechnika munkaközösség tanáraival együttműködve és igényeiket
figyelembe véve végzi.
Általános feladatok:
 Az iskola informatikai rendszerének használati szabályzata (ISZ) kidolgozása,
folyamatos aktualizálása, melyet az intézmény vezetése hagy jóvá.
 Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti
a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését.
 A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését,
javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre.
 Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek
felmérésével, a számítástechnika munkaközösséggel folytatott egyeztetés során
kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat.
 Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez,
szerver helyiségbe és a számítástechnika termekbe bejutás lehetősége, különösen
indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát
naplóba kell jegyeznie.
 Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a
rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének
megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk
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helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi
rendszer kiépítését.
 Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat
nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük.
Hardver:
 Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres
ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha
javítása külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott
anyagi fedezet erejéig megjavíttatja.
 Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről
munkanaplót vezet.
 Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel.
 Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás)
az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának
megkezdéséről.
 Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető,
javaslatot tesz az anyagi kártérítésre.
 Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak vagy a szakmai
igazgatóhelyettesnek a számítástechnikai termek és berendezések állapotáról, állagáról.
Szoftver:
 Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek
működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket
nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a
legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára.
 Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait
elvégzi, a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését.
 Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és
használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata.
 Az ISZ-ben rögzített módon biztonsági adatmentést végez.
 Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver
jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy
stabilitását.
Hálózat:
 Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos
üzemeltetésére.
 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori
állapothoz igazítja.
 Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által
nyújtott főbb lehetőségeket.
 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.
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Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a
felhasználói jogokat karbantartja.
 Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági
beállításaira.
 A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt
borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot
csak különösen indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika
szakos tanára bonthatja fel.
Időszakos feladatai:
 Gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről ezekben az időszakokban
 Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.
 Részt vesz a géptermek kezdeti kialakításának tervezésében.
 Anyagbeszerzés, szállítás.
A munkavállaló aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírás tartalmát előzetesen
megismerte, a leírtakat magára nézve kötelezőnek tartja.

Kelt.: __________________

P.H.
______________________
intézményvezető

Kelt.: __________________
______________________
munkavállaló
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